
แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทก๊อปปีไ้ลน์ โอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด บริษัทก๊อปปีไ้ลน์ โอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด จ้างเหมาบริการ
2 จ้างเหมาท าความสะอาดเกบ็กวาดบริเวณ ตลาดนดั-ตลาดสด และ 8,000.00          เฉพาะเจาะจง นางปราณี   สุรินทะ นางปราณี   สุรินทะ จ้างเหมาบริการ

บริเวณรอบๆพื้นที่พร้อมท าความสะอาดหอ้งน้ าในเขตความรับผิดชอบ อบต.
 หนองปลิง อ าเภอนคิมน้ าอนู จังหวัดสกลนคร 

๓ จ้างเหมาบริการพนกังานประจ ารถยนต์บรรทุกน้ า และปฏบิติัหนา้ที่ตามที่ 8,000.00          เฉพาะเจาะจง นายมานพ    ผลาจันทร์ นายมานพ    ผลาจันทร์ จ้างเหมาบริการ
ผู้บงัคับบญัชามอบหมายในงานต่างๆ ของ อบต .หนองปลิง  

๔ จ้างเหมาบริการพนกังานขับรถขยะและปฏบิติัหนา้ที่ตามที่ผู้บงัคับบญัชา 8,000.00          เฉพาะเจาะจง นายภวูนาถ  ผลาจันทร์ นายภวูนาถ  ผลาจันทร์ จ้างเหมาบริการ
มอบหมายในงานต่างๆของ อบต.หนองปลิง 

๕ จ้างบริการพนกังานซ่อมบ ารุงไฟฟ้าเกีย่วกบัการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม 8,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ   สุรินทะ นายสราวุฒิ   สุรินทะ จ้างเหมาบริการ
 ประกอบ ดัดแปลง ติดต้ังตลอดจนซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  
และไฟฟ้าสาธารณะ และปฏบิติัหนา้ที่อืน่ตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมายของ 
อบต.หนองปลิง  

๖ จ้างเหมาบริการงานบนัทึกข้อมลู อบต.หนองปลิง และปฏบิติัหนา้ที่อืน่ตามที่ 9,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุลิน   ดวงสีทอง นางสาวบษุลิน   ดวงสีทอง จ้างเหมาบริการ
ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย ของ อบต .หนองปลิง  

๗ จ้างเหมาบริการงานบนัทึกข้อมลู อบต.หนองปลิง และปฏบิติัหนา้ที่อืน่ตามที่ 9,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชราพร  มณีบู่ นางสาวพัชราพร  มณีบู่ จ้างเหมาบริการ
ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย ของ อบต .หนองปลิง  

๘ จ้างเหมาบริการงานบนัทึกข้อมลู อบต.หนองปลิง และปฏบิติัหนา้ที่อืน่ตามที่ 9,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวคมคาย  มหาโคตร นางสาวคมคาย  มหาโคตร จ้างเหมาบริการ
ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย ของ อบต .หนองปลิง  

9.1 หนงัสือพิมพ์และนติยสารเทคโนโลยีชาวบา้น 510.00            เฉพาะเจาะจง ร้านจรรยา ร้านจรรยา จ าหนา่ยเอง
10 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศกองช่าง 1,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าอนูเคร่ืองเย็น ร้านน้ าอนูเคร่ืองเย็น จ้างเหมาบริการ
11 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศกองคลัง 1,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าอนูเคร่ืองเย็น ร้านน้ าอนูเคร่ืองเย็น จ้างเหมาบริการ
12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทก๊อปปีไ้ลน์ โอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด บริษัทก๊อปปีไ้ลน์ โอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด จ าหนา่ยเอง
13 ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ า ทะเบยีน บ 5059 สกลนคร 9,850.00          เฉพาะเจาะจง ร้านต๋ันการช่าง ร้านต๋ันการช่าง จ้างเหมาบริการ
14 ปา้ยไวนลิโครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั28กรกฎาคม 63 1,852.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอนิทร์ ร้านนาคะอนิทร์ จ้างเหมาบริการ
15 ครุภณัฑ์ดับเพลิง จ านวน ๓ รายการ 73,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.ว.ส่ือสารและคุรุภณัฑ์ จ ากดั บ.ว.ส่ือสารและคุรุภณัฑ์ จ ากดั จ าหนา่ยเอง

วงเงินงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือกที่ งานซ้ือ/จ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จงัหวัดสกลนคร
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(ราคากลาง)
15 วัสดุส านกังานกองคลัง จ านวน ๑ รายการ 2,040.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ถมทองศึกษาภณัฑ์ หจก.ถมทองศึกษาภณัฑ์ จ าหนา่ยเอง
16 วัสดุส านกังานส านกัปลัด จ านวน 7 รายการ 5,380.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สกลวัฒนกจิ หจก.สกลวัฒนกจิ จ าหนา่ยเอง
17 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๖ รายการ 9,470.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สกลวัฒนกจิ หจก.สกลวัฒนกจิ จ าหนา่ยเอง
18 วัสดถคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 1,095.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สกลวัฒนกจิ หจก.สกลวัฒนกจิ จ าหนา่ยเอง
19 เกลือผสมไอโอดีน ส าหรับชุมชนต าบลหนองปลิง 37,840.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยิง่เจริญศึกษาภณัฑ์ ร้านยิง่เจริญศึกษาภณัฑ์ จ าหนา่ยเอง
20 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 13 รายการ 4,210.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ถมทองศึกษาภณัฑ์ หจก.ถมทองศึกษาภณัฑ์ จ าหนา่ยเอง
21 วัสดุส านกังาน จ านวน 11 รายการ กองทุนระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับ 3,980.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ถมทองศึกษาภณัฑ์ หจก.ถมทองศึกษาภณัฑ์ จ าหนา่ยเอง

ท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง
22 ชัน้วางแฟ้มต้ัง ๔ ชัน้ 40 ช่อง (ล้อเล่ือน) กองคลัง 18,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวาริชเฟอร์นเิจอร์ ร้านวาริชเฟอร์นเิจอร์ จ าหนา่ยเอง
23 ครุภณัฑ์ส านกังาน ส านกัปลัด จ านวน ๖ รายการ 56,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวาริชเฟอร์นเิจอร์ ร้านวาริชเฟอร์นเิจอร์ จ าหนา่ยเอง
24 ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร แบบ ๒ บาน 11,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวาริชเฟอร์นเิจอร์ ร้านวาริชเฟอร์นเิจอร์ จ าหนา่ยเอง
25 อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาด ๒๐๐ มล.ศพด.ม.5 5,000.80          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมู ิจ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภมู ิจ ากดั จ าหนา่ยเอง
26 น้ ามนัเชือ้เพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ส านกังาน และเคร่ืองตัดหญ้า 10,810.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอนู จ ากดั สหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอนู จ ากดั จ าหนา่ยเอง
27 อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาด ๒๐๐ มล.ศพด.ม.2 2,625.42          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมู ิจ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภมู ิจ ากดั จ าหนา่ยเอง
28 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.5 15,200.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียง พัฒคาต นางสาวเพียง พัฒคาต จ้างเหมาบริการ
29 อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาด ๒๐๐ มล.โรงเรียนชุมชนบา้น 22,003.52        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมู ิจ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภมู ิจ ากดั จ าหนา่ยเอง

หนองปลิง
32 อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาด ๒๐๐ มล.โรงเรียนบา้นโคกมะนาว 21,378.42        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมู ิจ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภมู ิจ ากดั จ าหนา่ยเอง

ทันสมัย

เหตุผลที่คัดเลือกที่ งานซ้ือ/จ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


