
1 ซ้ือนมโรงเรียน ประจ ำเดือน ต.ค.64 84612.40  - เฉพำะเจำะจง อสค.ขอนแก่น อสค.ขอนแก่น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 1/2565  
      ลว. 1 ต.ค.64

2 ซ้ือน้ ำแข็ง แก่ผู้อยู่เวร - ยำม และผู้
เข้ำรับกำรกักตัว

8400  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดำภรณ์ก่อสร้ำง ร้ำนลดำภรณ์ก่อสร้ำง
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 2/2565  
      ลว. 1 ต.ค.64

3 จ้ำงบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลำง 
หมำยเลขทะเบียน        บง 7514

7060  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี เค กำรช่ำง ร้ำนพี เค กำรช่ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ

ใบส่ังจ้ำง  เลขท่ี 1/2565
 ลว. 11 ต.ค.64

4 จัดซ้ือน้ ำด่ืม แก่ผู้อยู่เวร - ยำม 
และผู้ท่ีเข้ำรับกำรกักตัว

27,800.00      - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดำภรณ์ก่อสร้ำง ร้ำนลดำภรณ์ก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 3/2565  
      ลว. 14 ต.ค.64

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 36,130.00      - เฉพำะเจำะจง บ.แอ็ดไวซ์เรณูนคร บ.แอ็ดไวซ์เรณูนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 4/2565  
      ลว. 15 ต.ค.64

6 จ้ำงประกอบเล้ียงอำหำรเท่ียง
ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
พนักงำนอบต.ในกำรรณรงค์ฉีดวัคซีน

2,100.00        - เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริวิมล  พันธ์ุเมือง นำงสำวศิริวิมล  พันธ์ุเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 2/2565 
    ลว.18 ต.ค.64

7 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลเพ่ือติดต้ังประจ ำ
ศูนย์ประสำนงำนและเพ่ือกำร
รณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรเลือกต้ัง

8,040.00        - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก่งสต๊ิกเกอร์ แอนด์ปร้ินต้ิง ร้ำนเก่งสต๊ิกเกอร์ แอนด์ปร้ินต้ิงเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 3/2565 
    ลว.18 ต.ค.64

8 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์คัดแยก
ขยะ

1,080.00        - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๋ยดีไซน์ ร้ำนตุ๋ยดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 4/2565 
    ลว.18 ต.ค.64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  (ปีงบประมาณ 2565 )
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

วันท่ี  4 พฤศจิกายน  2564

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/จัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/จัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

9 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เลือกต้ัง 105,100.00    - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมืองเว ซัพพลำย ร้ำนเมืองเว ซัพพลำย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 5/2565  
       ลว. 19 ต.ค.64

10 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เลือกต้ัง 13,765.00      - เฉพำะเจำะจง หจก.ถมทองศึกษำภัณฑ์ หจก.ถมทองศึกษำภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 6/2565  
       ลว. 20 ต.ค.64

11 จัดซ้ือน้ ำด่ืม แก่ผู้อยู่เวร - ยำม 
และผู้ท่ีเข้ำรับกำรกักตัว

4,825.00        - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดำภรณ์ก่อสร้ำง ร้ำนลดำภรณ์ก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 7/2565  
       ลว. 22 ต.ค.64

12 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับบริกำร
ประชำชนท่ีเข้ำรับกำรฉีดวัคซีน (โค
วิด - 19)

4,675.00        - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดำภรณ์ก่อสร้ำง ร้ำนลดำภรณ์ก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 8/2565  
       ลว. 25 ต.ค.64

13 จ้ำงประกอบเล้ียงอำหำรเท่ียง
ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
พนักงำนอบต.ในกำรรณรงค์ฉีดวัคซีน

2,100.00        - เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริวิมล  พันธ์ุเมือง นำงสำวศิริวิมล  พันธ์ุเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 5/2565 
    ลว.25 ต.ค.64

14 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เลือกต้ัง 2,420.00        - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุทธิสำรค้ำวัสดุ ร้ำนสุทธิสำรค้ำวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 9/2565  
       ลว. 26 ต.ค.64

15 ซ้ือดินลูกรัง 11,000.00      - เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ่อดอกซ้อนก่อสร้ำง ร้ำนบ่อดอกซ้อนก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 10/2565
  ลว. 26 ต.ค.64

16 ซ้ืออำหำรเสริมนม เดือน พ.ย. 93,073.64     55064.98 เฉพำะเจำะจง อสค.ขอนแก่น อสค.ขอนแก่น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 11/2565
  ลว. 26 ต.ค.64


