
1 จ้างท าป้ายไวนิล ตามโครงการ
คัดแยกขยะ

1080.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๋ยดีไซน์ ร้านตุ๋ยดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
6/2565   ลว. 1 พ.ย.
64

2 จ้างท าตรายางประทับ  จ านวน 
2 อัน (นายเกษมศักด์ิ ทิพย์วงค์ 
รักษาราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
หินแฮ่)

1,250.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์เรณูนครการพิมพ์ ร้านโรงพิมพ์เรณูนครการพิมพ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
7/2565        ลว. 1 
พ.ย.64

3 จ้างท าตรายางประทับเพ่ือใช้ใน
การประทับตราบัตรเลือกต้ัง

1,200.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งสต๊ิกเกอร์ แอนด์ปร้ินต้ิง ร้านเก่งสต๊ิกเกอร์ แอนด์ปร้ินต้ิงเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังจ้าง  เลขท่ี 
8/2565 ลว. 11 พ.ย.64

4 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน บฉ 2909

8,700.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิสว่างคาร์แคร์ ร้านศักด์ิสว่างคาร์แคร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังจ้าง  เลขท่ี 
9/2565 ลว. 11 พ.ย.64

5 จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ประจ าสถานท่ี
เลือกต้ัง

4,575.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งสต๊ิกเกอร์ แอนด์ปร้ินต้ิง ร้านเก่งสต๊ิกเกอร์ แอนด์ปร้ินต้ิงเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังจ้าง  เลขท่ี 
10/2565 ลว. 15 พ.ย.
64

6 จ้างเหมาตัดเย็บผ้าปูโต๊ะ 3,600.00        - เฉพาะเจาะจง นางสาวนรินดา  กุลสะ นางสาวนรินดา  กุลสะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
11/2565     ลว.15 
พ.ย.647 จ้างเหมาบริการรถตู้ 25,300.00      - เฉพาะเจาะจง นายวราวุธ  ขอดเมชัย นายวราวุธ  ขอดเมชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

สัญญาจ้างเลขท่ี 
1/2565     ลว.22 
พ.ย.64

8 จ้างเหมาบริการรถตู้ 25,300.00      - เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์  วงษ์ทอง นายอนุรักษ์  วงษ์ทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

สัญญาจ้างเลขท่ี 
2/2565     ลว.22 
พ.ย.64

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

วันท่ี  7  ธันวาคม  2564

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/จัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือ



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/จัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือ

9 จ้างเหมาบริการรถตู้ 25,300.00      - เฉพาะเจาะจง นางอุลัยวรรณ์  จิตมาตย์ นางอุลัยวรรณ์  จิตมาตย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

สัญญาจ้างเลขท่ี 
3/2565     ลว.22 
พ.ย.64

10 จ้างเหมาบริการรถตู้ 25,300.00      - เฉพาะเจาะจง นายอมรินทร์  นามพลแสน นายอมรินทร์  นามพลแสน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

สัญญาจ้างเลขท่ี 
4/2565     ลว.22 
พ.ย.64

11 ซ้ือวัสดุป้องกันการแพร่ระบาด
โควิด - 19 เพ่ือใช้ในวันเลือกต้ัง

7,175.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
12/2565         ลว. 
22 พ.ย.64

12 จ้างประกอบเล้ียงอาหารเท่ียง 
อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ตาม
โครงการอบรมคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกต้ังสมาชิก 
อบต. นายกอบต.ต าบลโคกหินแฮ่

20,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านม่องน่ีละ ร้านม่องน่ีละ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังจ้าง  เลขท่ี 
12/2565 ลว. 23 พ.ย.
64

13 ซ้ืออาหารเสริมนม เดือน ธ.ค. 89,992.56      - เฉพาะเจาะจง อสค.ขอนแก่น อสค.ขอนแก่น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
13/2565         ลว. 
23 พ.ย.64

14 จ้างประกอบเล้ียงอาหารเท่ียง 
อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ตาม
โครงการอบรมคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกต้ังสมาชิก 
อบต. นายกอบต.ต าบลโคกหินแฮ่

2,550.00        - เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา  ปุรณกรณ์ นางอรัญญา  ปุรณกรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังจ้าง  เลขท่ี 
13/2565 ลว. 25 พ.ย.
64

15 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,440.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์การค้า ร้านณรงค์การค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
14/2565         ลว. 
25 พ.ย.64

16 ซ้ือฉากก้ัน จ านวน 45 อัน เพ่ือ
ใช้ในวันเลือกต้ังสมาชิกอบต.
และนายกอบต.โคกหินแฮ่

5,850.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
15/2565         ลว. 
25 พ.ย.64


