
                    สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 แบบ สขร.1

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน

1 จัดซ้ือวัสดุอบรมโครงการพิชิตความชรา 4,050.00          405.00          เฉพาะเจาะจง ร้านครูนิยม ร้านครูนิยม
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

2 จ้างเหมาปรับปรุงสถานท่ีป่าชุมชนฯ 71,000.00         71,000.00      เฉพาะเจาะจง นายประยุทธ   มีศรี นายประยุทธ   มีศรี
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

3 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กต.2595 สระบุรี 5,200.00          5,200.00        เฉพาะเจาะจง อู่ทวีเจริญยนต์ อู่ทวีเจริญยนต์
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

4 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,834.00          6,834.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโชติดี นานาภัณฑ์ ร้านโชติดี นานาภัณฑ์
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

5 จัดซ้ือวัสดุน้ ามัน กพ.63 24,140.00         24,140.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ ค้าน้ ามัน หจก.เสาไห้ ค้าน้ ามัน
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

6 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 5,440.00          5,440.00        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 380.00             380.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเกตุวานิช ร้านเกตุวานิช
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

10 จัดซ้ือใบส่ังจ่ายน้ ามัน 2,675.00          2,675.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์ สระบุรี หจก.โรงพิมพ์ สระบุรี
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับเลือกโดยสังเขปล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง* ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับเลือกโดยสังเขปล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
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11 จ้าเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง กต.2595 5,343.58          5,343.58        เฉพาะเจาะจง บริษัท จึงกงเฮงอีซูซุ จ ากัด บริษัท จึงกงเฮงอีซูซุ จ ากัด
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

12 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) กพ.63 27,254.36         27,254.36      เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จ ากัด บริษัท ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จ ากัด
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

13 จัดซ้ือวัสดุส าหรับท าหน้ากากอนามัย 12,636.00         12,636.00      เฉพาะเจาะจง ร้านครูนิยม ร้านครูนิยม
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

14 จัดซ้ือวัสดุส าหรับสอนท าหน้ากากอนามัย 2,600.00          2,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านครูนิยม ร้านครูนิยม
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

15 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 72,137.80         72,137.80      เฉพาะเจาะจง ร้านชาญเจริญพานิช ร้านชาญเจริญพานิช
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

16 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 27,011.08         27,011.28      เฉพาะเจาะจง ร้านชาญเจริญพานิช ร้านชาญเจริญพานิช
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

17 จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง 5,650.00          5,650.00        เฉพาะเจาะจง ช่างอ้วน เซอร์วิส ช่างอ้วน เซอร์วิส
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

18 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 41,623.00         41,623.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสบายใจค้าส่ง ร้านสบายใจค้าส่ง
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

19 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 7,100.00          7,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้าปุ๊บป๊ับ มีเดีย ร้าปุ๊บป๊ับ มีเดีย
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

20 จ้างเหมาท าอาหาร ฝึกอบรมท าหน้ากากอนามัย 10,400.00         10,400.00      เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์  ยาตระรูป นายประดิษฐ์  ยาตระรูป
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ


