
                    สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2563 แบบ สขร.1

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน

1 จ้างเหมาเคร่ืองไฟ วันเด็กแห่งชาติ 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสีเวียง  ยอดทอง นางสีเวียง  ยอดทอง
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

2 จ้างเหมาเคร่ืองไฟ งานข้าวหลามจ่ีฯ 190,000.00      190,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสีเวียง  ยอดทอง นางสีเวียง  ยอดทอง
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

3 จ้างเหมาถ่ายวีดีโอ งานข้าวหลามจ่ีฯ 40,000.00        40,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐ วีดีโอ ร้านณัฐ วีดีโอ
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

4 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 61,254.29        61,254.29      เฉพาะเจาะจง ร้านชาญเจริญพานิช ร้านชาญเจริญพานิช
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

5 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 25,968.90        25,968.90      เฉพาะเจาะจง ร้านชาญเจริญพานิช ร้านชาญเจริญพานิช
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

6 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 6,720.00          6,720.00        เฉพาะเจาะจง นางสุทัตตา   ปักมาต นางสุทัตตา   ปักมาต
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

7 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,800.00          3,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

8 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,800.00          3,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรีโอ เอ เซอร์วิส หจก.สระบุรีโอ เอ เซอร์วิส
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

9 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 440.00            440.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเกตุวานิช ร้านเกตุวานิช
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

10 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 19,300.00        19,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปุ๊บป๊ับ มีเดีย ร้านปุ๊บป๊ับ มีเดีย
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

11 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 1,265.00          1,265.00        เฉพาะเจาะจง นายปทุม  บุญเล็ก นายปทุม  บุญเล็ก
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับเลือกโดยสังเขปล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง* ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับเลือกโดยสังเขปล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง* ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

12 จัดซ้ือน้ ามัน มค.63 18,900.00        18,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ ค้าน้ ามัน หจก.เสาไห้ ค้าน้ ามัน
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

13 จ้างเหมาซ่อมฝารางระบายน้ า หมู่ 6 18,000.00        18,000.00      เฉพาะเจาะจง นายประยุทธ  มีศรี นายประยุทธ  มีศรี
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

14 จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง 22,300.00        22,300.00      เฉพาะเจาะจง ช่างอ้วนเซอร์วิส ช่างอ้วนเซอร์วิส
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

15 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ สป. 93,000.00        93,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที คอมพิวเตอร์ ร้าน ไอ ที คอมพิวเตอร์
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

16 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ กองคลัง 37,000.00        37,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที คอมพิวเตอร์ ร้าน ไอ ที คอมพิวเตอร์
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

17 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) มค.63 30,123.24        30,123.24      เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จ ากัด บริษัท ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จ ากัด
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

18 จ้างท าประกันภัยรถยนต์ 32,477.43        32,477.43      เฉพาะเจาะจง มิตรแท้ประกันภัย มิตรแท้ประกันภัย
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

19 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการพิชิตความชรา 216,000.00      216,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี สมบูรณ์ทรัพย์ หจก.สระบุรี สมบูรณ์ทรัพย์
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

20 จัดซ้ือของสมนาคุณ โครงการพิชิตความชรา 4,000.00          4,000.00        เฉพาะเจาะจง กลุ่มแม่บ้านขนมหวาน ม.9 กลุ่มแม่บ้านขนมหวาน ม.9
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

21 จ้างเหมาท าอาหาร โครงการพิชิตความชรา 29,700.00        29,700.00      เฉพาะเจาะจง นางสมจินตนา  เต้าแก้ว นางสมจินตนา  เต้าแก้ว
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ


