
1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 22833  - เฉพำะเจำะจง หจก.ถมทองศึกษำภัณฑ์ หจก.ถมทองศึกษำภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 29/2565
 ลว.10 มี.ค.65เง่ือนไขในกำรตกลงรำคำ ลว 9 มี.ค.65

2 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 1 
ป้ำย

585.00  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก่งสต๊ิกเกอร์ แอนด์ปร้ินต้ิง ร้ำนเก่งสต๊ิกเกอร์ แอนด์ป
ร้ินต้ิง

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 
28/2565 ลว.10 มี.ค.65

3 ซ้ือค่ำรับรองประชุมสภำ 1385  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรค้ำ ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 30/2565
        ลว. 10 มี.ค.65

4 ซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ท่ีน ำมำให้บริกำร
ฉีดวัคซีนและประชนท่ีมำรับ
บริกำรฉีดวัคซีน

1,100.00         - เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรค้ำ ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 31/2565
        ลว. 11 มี.ค.65

5 จ้ำงทประกอบเล้ียงอำหำร
เท่ียง(ข้ำวกล่อง) ส ำหรับ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีมำ
ให้บริกำรฉีดวัคซีน เจ้ำหน้ำท่ี
 และพนักงำนอบต.โคกหินแฮ่

3,600.00         - เฉพำะเจำะจง นำงสำวโสภำ  ทิพย์วงค์ นำงสำวโสภำ  ทิพย์วงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 29/2565
       ลว 11 มี.ค.65

6 จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน
 2 เคร่ือง

3,270.00         - เฉพำะเจำะจง บ.แอดไวซ์เรณูนคร จ ำกัด บ.แอดไวซ์เรณูนคร จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังจ้ำง  เลขท่ี 
30/2565        ลว. 11 
มี.ค.65

วิธีซ้ือ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

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

วันท่ี  7 เมษายน  2565

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/จัด

จ้าง
ราคากลาง



วิธีซ้ือ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/จัด

จ้าง
ราคากลาง

7 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 
จ ำนวน 17 รำยกำร

17,800.00      - เฉพำะเจำะจง ร้ำนณรงค์กำรช่ำง ร้ำนณรงค์กำรช่ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 32/2565
       ลว 18 มี.ค.65

8 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 1 
ป้ำย  เพ่ือประชำสัมพันธ์
โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
เพ่ือควำมสมำนฉันท์ของคน
ในชุมชน ต ำบลโคกหินแฮ่

1,600.00         - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๋ยดีไซน์ ร้ำนตุ๋ยดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 
31/2565       ลว 22 
มี.ค.65

9 จ้ำงเสริมผิวถนนลูกรัง ม.14
 สำยศำลำเอนกประสงค์ - 
ส ำนักสงฆ์

20,000.00     21808.75 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 
16/2565        ลว. 24 
มี.ค.65

10 จ้ำงเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 
สำยนำม่วงทุ่ง - โคกหินแฮ่ -
 หนองกุง

80,000.00     87234.99 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 
17/2565        ลว. 24 
มี.ค.65

11 จ้ำงเสริมผิวถนนลูกรัง ม.2 
สำยนำยวิลัย - บุญมำ

20,000.00     21808.75 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 
18/2565        ลว. 24 
มี.ค.65

12 จ้ำงปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ำ
ศพด.อบต.โคกหินแฮ่

47,000.00     47664.07 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดำภรณ์ก่อสร้ำง ร้ำนลดำภรณ์ก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 
19/2565        ลว. 25 
มี.ค.65

13 จ้ำงเสริมผิวถนนลูกรัง ม.4 
สำยนำงวนิดำ - หนองคล้ำ
ใหญ่

20,000.00     21808.75 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 
20/2565        ลว. 25 
มี.ค.65



วิธีซ้ือ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/จัด

จ้าง
ราคากลาง

14 จ้ำงเสริมผิวถนนลูกรัง ม.4 
สำยสะพำน - หนองคล้ำน้อย

20,000.00     21808.75 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 
21/2565        ลว. 30 
มี.ค. 65

15 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 6,623.00         - เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรค้ำ ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 33/2565
       ลว 30 มี.ค.65

16 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,150.00         - เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนหนังสืออนุพันธ์ุ ร้ำนบ้ำนหนังสืออนุพันธ์ุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 34/2565
       ลว 30 มี.ค.65

17 ซ้ือนม เดือน เมษำยน 2565 128,560.80    - เฉพำะเจำะจง อสค.ขอนแก่น อสค.ขอนแก่น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 35/2565
       ลว.30 มี.ค.65

17 จ้ำงเสริมผิวถนนลุกรัง ม.5 
สำยห้วยแคน - กุดฮี

40,000.00     43617.49 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 
31/2565        ลว. 31 
มี.ค. 65


