
                    สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2564 แบบ สขร.1

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน

1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเด็กเล่น ศพด.หนองโนใต้ 180,000.00        180,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสยามเพลย์กราวด์ ร้านสยามเพลย์กราวด์
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,415.00           2,415.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุกัญญา วัสดุภัณฑ์ ร้านสุกัญญา วัสดุภัณฑ์
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน สป 37,565.00          37,565.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสบายใจ ค้าส่ง ร้านสบายใจ ค้าส่ง
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 10,955.00          10,955.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสบายใจ ค้าส่ง ร้านสบายใจ ค้าส่ง
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

5 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก 7,000.00           7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสุทัตตา  ปักมาต นางสุทัตตา  ปักมาต
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

6 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก 3,250.00           3,250.00      เฉพาะเจาะจง นายวนิชย์ นายวนิชย์
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

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

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

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

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

9 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 400.00              400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเกตุวานิช ร้านเกตุวานิช
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับเลือกโดยสังเขปล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง* ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
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10 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 23,800.00          23,800.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

11 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 26,451.60          26,451.60    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โนมมวกเหล็ก จ ากัด สหกรณ์โนมมวกเหล็ก จ ากัด
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

12 จัดซ้ือล าโพงเคล่ือนท่ี 9,000.00           9,000.00      เฉพาะเจาะจง   
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

13 จ้างเหมาเปล่ียนทรายกรองระบบประปา 150,000.00        150,000.00  เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย์  ป่ินทอง นายวิฑูรย์  ป่ินทอง
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

14
ค่าจ้างเปล่ียนท่อเมนประปา หมู่ 3 ซอย

ท้าวมหายักษ์
57,000.00          57,000.00    เฉพาะเจาะจง นส.นริศรา  ทิงาม นส.นริศรา  ทิงาม

อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

15
ค่าจ้างเปล่ียนท่อเมนประปา หมู่ 3 ซอย

บ้านนางบัววัน ผสมบุญ
25,000.00          25,000.00    เฉพาะเจาะจง นส.นริศรา  ทิงาม นส.นริศรา  ทิงาม

อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

16
ค่าจ้างเปล่ียนท่อเมนประปา หมู่ 3 ซอย

บ้านนางบุญมา นุปิง
22,800.00          22,800.00    เฉพาะเจาะจง นส.นริศรา  ทิงาม นส.นริศรา  ทิงาม

อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

17 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,850.00           1,850.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

18 จัดซ้ือตู้เก็ยเอกสาร 40 ช่อง 10,000.00          10,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองช่าง 5,136.00           5,136.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสบายใจค้าส่ง ร้านสบายใจค้าส่ง
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ

20
ค่าจ้างเปล่ียนท่อเมนประปา หมู่ 3 ซอย

ประปา
93,000.00          93,000.00    เฉพาะเจาะจง นส.นริศรา  ทิงาม นส.นริศรา  ทิงาม

อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ



21 ค่าจ้างท าเว็บไซต์ 29,900.00          29,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จ ากัด บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จ ากัด
อยู่ในอ านาจการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของนายกฯ ตามระเบียบพัสดุ


