
                    สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2564 แบบ สขร.1

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน

1
ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการงานประเพณี

ข้าวหลามจ่ีฯ คร้ัง 19
8,000.00            8,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนีโอ โฆษณา ร้านนีโอ โฆษณา อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

2
ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์    จุด

คัดกรอง
1,200.00            1,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนีโอ โฆษณา ร้านนีโอ โฆษณา อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

3 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล จุดบริการปีใหม่ 5,950.00            5,950.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนีโอ โฆษณา ร้านนีโอ โฆษณา อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

4 จ้างติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  จุดบริการปีใหม่ 3,500.00            3,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสีเวียง  ยอดทอง นางสีเวียง  ยอดทอง อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

5 จัดซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งงานข้าวหลามฯ 48,900.00           48,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโคมล้านนา ร้านโคมล้านนา อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

6
จ้างเหมาการแสดงไท-ยวน งานข้าวหลามจ่ีฯ   

คร้ังท่ี 19
120,000.00         120,000.00     เฉพาะเจาะจง นางกฤษณา   พิทยาบุตร นางกฤษณา   พิทยาบุตร อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

7 ค่าเช่าเต๊นท์ งานข้าวหลามจ่ีฯ   คร้ังท่ี 19 6,800.00            6,800.00        เฉพาะเจาะจง นายสมพิศ  อุดขาว นายสมพิศ  อุดขาว อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

8 จ้างเหมาจัดท าปฏิทิน 28,890.00           28,890.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์สระบุรี หจก.โรงพิมพ์สระบุรี อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

9 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,800.00            3,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

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

10 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,800.00            3,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรีโอ เอ เซอร์วิส หจก.สระบุรีโอ เอ เซอร์วิส อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

11 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 400.00               400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเกตุวานิช ร้านเกตุวานิช อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

12 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 7,000.00            7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสุทัตตา  ปักมาต นางสุทัตตา  ปักมาต อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

13 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 20,600.00           20,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

14 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 27,372.80           27,372.80       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โนมมวกเหล็ก จ ากัด สหกรณ์โนมมวกเหล็ก จ ากัด อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

15 จัดซ้ือวัสดก่อสร้าง 4,100.00            4,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพยุงคอนกรีต ร้านพยุงคอนกรีต อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,690.00            1,690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมังกร โฟโต้ ร้านมังกร โฟโต้ อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

17
ค่าจ้างท าความสะอาด งานข้าวหลามจ่ีฯ คร้ังท่ี 

19
10,400.00           10,400.00       เฉพาะเจาะจง นางกัญนจ์ณัฐ นามบุตรดี นางกัญนจ์ณัฐ นามบุตรดี อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

18 ค่าจ้างถ่ายภาพ งานข้าวหลามจ่ีฯ คร้ังท่ี 19 40,000.00           40,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐ วีดีโอ ร้านณัฐ วีดีโอ อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับเลือกโดยสังเขปล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง* ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

19 จ้างเหมาเวทีโครงการ Big Cleaning Day 2,500.00            2,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ  อุดขาว นางสมพิศ  อุดขาว อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

20 ค่าจ้างเขียนป้ายผ้างานข้าวหลามจ่ีฯคร้ังท่ี 19 8,600.00            8,600.00        เฉพาะเจาะจง นายเพ็ญ  สิทธิยศ นายเพ็ญ  สิทธิยศ อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

21 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 975.00               975.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโชติดี นานาภัณฑ์ ร้านโชติดี นานาภัณฑ์ อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

22 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 172.00               172.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโชติดี นานาภัณฑ์ ร้านโชติดี นานาภัณฑ์ อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

23 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 5,496.00            5,496.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโชติดี นานาภัณฑ์ ร้านโชติดี นานาภัณฑ์ อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

24 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,629.00            1,629.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโชติดี นานาภัณฑ์ ร้านโชติดี นานาภัณฑ์ อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

25 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,512.00            1,512.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโชติดี นานาภัณฑ์ ร้านโชติดี นานาภัณฑ์ อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

26 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 3,520.00            3,520.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโชติดี นานาภัณฑ์ ร้านโชติดี นานาภัณฑ์ อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

27 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 91,020.00           91,020.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทโชคพัฒนาไทร์เซอร์วิส บริษัทโชคพัฒนาไทร์เซอร์วิส อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับเลือกโดยสังเขปล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง* ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

28 จ้างท าข้าวกล่องจุดบริการปีใหม่ 4,000.00            4,000.00        เฉพาะเจาะจง นางจินตนา สุวรรณเลิศ นางจินตนา สุวรรณเลิศ อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

29 ค่าจ้างซ่อมหลังคา ศพด.หนองโนใต้ 1,200,000.00       120,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประยุทธ  มีศรี นายประยุทธ  มีศรี อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

30
 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรม ข้าวหลามจ่ีฯ         

คร้ังท่ี 19
7,000.00            7,000.00        เฉพาะเจาะจง นส.ดวงแก้ว คัมภิรานนท์ นส.ดวงแก้ว คัมภิรานนท์ อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

31
 ค่าจัดหาพลุ ดอกไม้ไฟ  ข้าวหลามจ่ีฯ         

คร้ังท่ี 19
13,200.00           13,200.00       เฉพาะเจาะจง นายเสมอ  มลิวัลย์ นายเสมอ  มลิวัลย์ อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

32 จ้างเหมาเคร่ืองไฟ งานข้าวหลามจ่ีฯคร้ังท่ี 19 215,000.00         180,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสีเวียง   ยอดทอง นางสีเวียง   ยอดทอง
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

33 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 2,560.00            2,560.00        เฉพาะเจาะจง นส.กนกวรรณ ร่ืนอายุ นส.กนกวรรณ ร่ืนอายุ อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้างของ

นายกฯ ตามระเบียบพัสดุ


