
1 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ 88000.00  - เฉพาะเจาะจง นายค าพอง  สิงห์แก้ว นายค าพอง  สิงห์แก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

สัญญาจ้าง เลขท่ี 6/2565 
       ลว. 1 ก.พ.65

2 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียง 
ม.2

1100  - เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยการช่างอิเลคทรอนิคส์ร้านโชคชัยการช่าง
อิเลคทรอนิคส์

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 25/2565
        ลว. 7 ก.พ.65

3 จ้างท าสต๊ิเกอร์ข้อความบน
กระจกด้านหน้าและด้านหลัง
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บฉ 
2909

700.00            - เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งสต๊ิกเกอร์ แอนด์ปร้ินต้ิง ร้านเก่งสต๊ิกเกอร์ แอนด์ปร้ินต้ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 26/2565
        ลว. 8 ก.พ.65

4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,915.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์การค้า ร้านณรงค์การค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 24/2565 
      ลว 10 ก.พ.65

5 จ้างปรับปรุงถนนสายหมู่ท่ี 8 - 
หมู่ท่ี 13

193,000.00    193,057.92 เฉพาะเจาะจง ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

สัญญาจ้าง เลขท่ี 6/2565 
       ลว. 11 ก.พ 65

6 ซ้ือโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 99,400.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์สมบูรณ์การค้า ร้านทรัพย์สมบูรณ์การค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 25/2565 
      ลว 11 ก.พ.65

7 ซ้ือชุดตรวจATK 49,980.00       - เฉพาะเจาะจง บ.โกบอล เอเชีย บิช เซ็นเตอร์ บ.โกบอล เอเชีย บิช เซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 26/2565 
      ลว 11 ก.พ.65

8 จ้างปรับปรุงโรงจอดรถอบต.
โคกหินแฮ่

80,000.00      80353.15 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณพาณิชย์ ร้านรุ่งอรุณพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

สัญญาจ้าง เลขท่ี 7/2565 
       ลว. 14 ก.พ 65

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

วันท่ี 4 มีนาคม  2565

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/จัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/จัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

9 จ้างร้ือเปล่ียนหลังคาศพดอบต.
โคกหินแฮ่

211,000.00    211000 เฉพาะเจาะจง ร้านวิสัยก่อสร้าง ร้านวิสัยก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

สัญญาจ้าง เลขท่ี 8/2565 
       ลว. 17 ก.พ 65

10 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน บฉ 2909

6,950.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านวิน ออดิโอ ร้านวิน ออดิโอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 27/2565
        ลว. 21 ก.พ 65

11 จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.9 สาย
ห้วยเหมืองนา - หนองม่วง - 
บ้านฮ้าง

60,000.00      67188.23 เฉพาะเจาะจง ร้านจรัญก่อสร้าง ร้านจรัญก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

สัญญาจ้าง เลขท่ี 9/2565 
       ลว. 22 ก.พ 65

12 จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.10 
สายหลังวัดป่ามุจจลินทร์

20,000.00      22396.08 เฉพาะเจาะจง ร้านจรัญก่อสร้าง ร้านจรัญก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

สัญญาจ้าง เลขท่ี 
10/2565        ลว. 23 
ก.พ 65

13 จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.1 สาย
นายสุรสิทธ์ิ - หนองเด่ิน

50,000.00      56438.11 เฉพาะเจาะจง ร้านจรัญก่อสร้าง ร้านจรัญก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

สัญญาจ้าง เลขท่ี 
11/2565        ลว. 23 
ก.พ 65

14 ก่อสร้างถนนคสล ม.12 สาย
โคกหินแฮ่ - ทุ่งสว่าง

2,100,000.00  2,166,269.95 เฉพาะเจาะจง หจก.สามอีซ่ีโฮม หจก.สามอีซ่ีโฮม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

สัญญาจ้าง เลขท่ี 
12/2565        ลว. 24 
ก.พ 65

15 ก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สานา
ม่วงทุ่ง - ต้องน้อย

1,092,500.00  2,141,858.80 เฉพาะเจาะจง หจก.อุปครุฑ การค้ากิจเจริญ หจก.อุปครุฑ การค้ากิจเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

สัญญาจ้าง เลขท่ี 
13/2565        ลว. 24 
ก.พ 65

16 ซ้ือวัสดุกีฬา 49,980.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนสกล ร้านเพ่ือนสกล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 27/2565 
      ลว 25 ก.พ.65

17 ซ้ืออาหารเสริมนม เดือน มี.ค. 98,563.28       - เฉพาะเจาะจง อสค.ขอนแก่น อสค.ขอนแก่น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 28/2565 
      ลว 25 ก.พ.65



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/จัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

18 จ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาศพด.
อบต.โคกหินแฮ่ จ านวน 2 จุด

170,000.00    170,155.97 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลดา หจก.ชลดา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการตกลง
ราคา

สัญญาจ้าง เลขท่ี 
15/2565        ลว. 28 
ก.พ 65


