
ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสญัญา

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 จดัซ้ือแบตเตอร์ร่ีรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน บง 7514

3,000  - เฉพาะเจาะจง อู่คุ้มอะไหล่ยนต์ อู่คุ้มอะไหล่ยนต์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 21/2564            
    ลว 8 ม.ค. 64

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองการศึกษา)
2,897

 - เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านหนังสืออนุพันธ์ ร้านบ้านหนังสืออนุพันธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 22/2564            
 ลว.8 ม.ค.64

3 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว
4,147

 - เฉพาะเจาะจง ร้านฟิวพาณิชย์ ร้านฟิวพาณิชย์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 23/2564           
ลว.14 ม.ค.64

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,290.00            - เฉพาะเจาะจง บ.แอด็ไวซ์ เรณูนคร จ ากดั บ.แอด็ไวซ์ เรณูนคร จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 24/2564           
ลว.15 ม.ค.64

5 จา้งบ ารุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน นพ 80-9967

2,616.15            - เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุ นครพนม  จ ากดั บ.อซูีซุ นครพนม  จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 10/2564         
ลว.15 ม.ค.64

6 จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เคร่ืองกระจายเสียงหอกระจายข่าว ม.
4,11

117,800.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์การชา่ง ร้านณรงค์การชา่ง เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 11/2564          
ลว. 18 ม.ค.64

7 จา้งเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายข้างสถานี
สูบน้ าบ้านนาม่วง (ข้อบัญญัติ)

25,000.00         25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่ 11/2564         
ลว. 21 ม.ค. 64

8 จา้งเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายขา้ง
โรงสูบน้ า - หนองเบ็ญ(ขอ้บัญญัติ)

10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่ 12/2564        
ลว. 21 ม.ค.64

9 จา้งเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สายนายมานะ
 - นานายสมใจ (ข้อบัญญัติ)

15,000.00         16,164.94 เฉพาะเจาะจง หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่ 14/2564         
ลว. 22 ม.ค. 64

10 เสริมผิวถนนลูกรัง ม.14 สายศาลา
เอนกประสงค์ - ส านักสงฆ์ (ข้อบัญญัติ)

20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่ 15/2564         
ลว. 25 ม.ค. 64

11 จดัซ้ือค่ารับรองประชุมสภา 3,270.00            - เฉพาะเจาะจง ร้านฟิวพาณิชย์ ร้านฟิวพาณิชย์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 24/2564           
ลว.25 ม.ค.64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มกราคม  (ปีงบประมาณ 2564 )
องค์การบริหารสว่นต าบลโคกหินแฮ ่ อ าเภอเรณูนคร  จงัหวดันครพนม

วนัที่   4 กุมภาพันธ ์ 2564

9 จา้งเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สายนาย
ศิริศักด์ิ - น้ าบัง(ขอ้บัญญัติ)

5,000.00           5,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่ 13/2564        
ลว. 22 ม.ค.64

อสค.สาขาขอนแกน่ อสค.สาขาขอนแกน่ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 25/2564           
ลว.25 ม.ค.64

12 จดัซ้ืออาหารเสริมนม 81,124.68          - เฉพาะเจาะจง



ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสญัญา
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

13 จา้งตัดถนนสายใหม ่ม.3 สายนาย
ส าลี - หนองเบ็ญ

150,000 152,309.96 เฉพาะเจาะจง หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่ 16/2564         
ลว. 26 ม.ค. 64

14 จา้งตัดถนนสายใหมเ่พื่อการเกษตร
สายห้วยแคน - กดุฮี

45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พรนดาการโยธา หจก.พรนดาการโยธา เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่ 17/2564         
ลว. 26 ม.ค. 64

15 จา้งเสริมผิวถนนลูกรัง ม.6 สายหมู่ที่
 13 วดัป่าภูหัวดิน 50,000

50,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่ 18/2564         
ลว. 28 ม.ค. 64

16 จา้งเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สายหนองแข้ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่ 19/2564         
ลว. 29 ม.ค. 64

17 จา้งเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สายห้วยแคน 23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม หจก.แอลมอ่นด์ฟาร์ม เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่ 20/2564         
ลว. 29 ม.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มกราคม  (ปีงบประมาณ 2564 )
องค์การบริหารสว่นต าบลโคกหินแฮ ่ อ าเภอเรณูนคร  จงัหวดันครพนม

วนัที่  4  กุมภาพันธ ์ 2564


