
1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 11,145  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนหนังสืออนุพันธ์ุ ร้ำนบ้ำนหนังสืออนุพันธ์ุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
95/2564        ลว. 1 
ก.ย.64

2 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
ส ำนักงำน  (สปสช)

17,000  - เฉพำะเจำะจง บ.แอ็ดไวซ์เรณูนครจ ำกัด บ.แอ็ดไวซ์เรณูนครจ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
96/2564        ลว. 3 
ก.ย.64

3 จ้ำงก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.13 สำยหมู่ท่ี 13 - หมู่ท่ี
 14

200000 242,674.57 เฉพำะเจำะจง บ.เอสที แอสฟัลท์ จ ำกัด บ.เอสที แอสฟัลท์ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 52/2564
 ลว.6 ก.ย..64

4 จ้ำงก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.12 สำยนำยสนำมชัย - 
นำงบุญค้ ำ

200,000.00   242,674.57 เฉพำะเจำะจง บ.เอสที แอสฟัลท์ จ ำกัด บ.เอสที แอสฟัลท์ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 53/2564
 ลว.6 ก.ย..64

5 จ้ำงก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.15 สำยชลประทำน - 

100,000.00   121,680 เฉพำะเจำะจง บ.เอสที แอสฟัลท์ จ ำกัด บ.เอสที แอสฟัลท์ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 54/2564 
    ลว. 6 ก.ย.64

6 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 864.00           - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๋ยดีไซน์ ร้ำนตุ๋ยดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 38/2564   
  ลว.7 ก.ย.64

7 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 33,175.00      - เฉพำะเจำะจง ร้ำนณรงค์กำรค้ำ ร้ำนณรงค์กำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
97/2564         ลว. 8
 ก.ย.64

8 ซ้ือนมโรงเรียน ประจ ำเดือน ก.ย.
64

93,073.64      - เฉพำะเจำะจง อสค.ขอนแก่น อสค.ขอนแก่น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
98/2564         ลว. 8
 ก.ย..64

9 ซ้ือน้ ำแข็ง แก่ผู้อยู่เวร - ยำม และผู้
เข้ำรับกำรกักตัว

1,650.00        - เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์ ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
99/2564         ลว. 8
 ก.ย.64

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  (ปีงบประมาณ 2564 )
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

วันท่ี  5 ตุลาคม  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

10 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กองคลัง) 6,710.00        - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ือนเคร่ืองเขียน ร้ำนเพ่ือนเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
100/2564         ลว. 
13 ก.ย.64

11 จ้ำงก่อร้ำงถนนคสล.ม.1 สำยนำย
จูม - นำยสีวำสดี

50,000.00     55,066.21     เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 55/2564 
    ลว. 14 ก.ย.64

12 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 36,715.00      - เฉพำะเจำะจง ร้ำนณรงค์กำรค้ำ ร้ำนณรงค์กำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
101/2564         ลว. 
14 ก.ย.64

13 ซ้ือน้ ำด่ืม เพ่ือสนับสนุนเจ้ำหน้ำท่ี
รพ.เรณูนครออกฉีดวัคซีน

1,650.00        - เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์ก่อสร้ำง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์ก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
102/2564         ลว. 
14 ก.ย.64

14 จ้ำงประกอบเล้ียงอำหำร (ข้ำว
กล่อง) เพ่ือสนับสนุนเจ้ำหน้ำท่ีรพ.
เรณูนครออกฉีดวัคซีน

2,000  - เฉพำะเจำะจง นำงบัญดิษฐ  รำชสินธ์ นำงบัญดิษฐ  รำชสินธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 
40/2564        ลว. 14
 ก.ย.64

15 จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.ม.7 สำยนำย
เชษฐำ - นำยจรูญ

100,000.00   107,258.33  เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 56/2564 
    ลว. 14 ก.ย.64

16 จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.ม. 9 สำย
นำยบุญเบำ

100,000.00   107,258.33  เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 57/2564 
    ลว. 14 ก.ย.64

17 จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.ม.1 สำยโคก
หินแฮ่ - ชลประทำน

100,000.00   107,258.33  เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 58/2564
 ลว.15 ก.ย..64

18 จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.ม .2 สำย
นำยวิลัย - นำยบุญมำ

50,000.00     55064.98 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง ร้ำนจรัญก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 59/2564 
    ลว. 15 ก.ย.64



เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือ

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/จัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

19 ปรับปรุงต่อเติมศำลำเอนกประสงค์
 ม.9

20,000.00     23,526.91     เฉพำะเจำะจง นำงจินดำ  สุขรี นำงจินดำ  สุขรี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 60/2564 
    ลว. 16 ก.ย.64

20 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ผ้ำประดับ) 13,000.00      - เฉพำะเจำะจง ร้ำนจินตนำ ร้ำนจินตนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
104/2564         ลว. 
16 ก.ย..64

21 จัดซ้ือน้ ำมันพ่นยุงรพสต.โคกหินแฮ่ 20,000.00      - เฉพำะเจำะจง หจก.ปอ ปอเรณูนคร หจก.ปอ ปอเรณูนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
105/2564         ลว. 
17 ก.ย.64

22 ซ้ือค่ำรับรอง น้ ำด่ืม แก่ผู้อยู่เวร - 
ยำม และผู้เข้ำรับกำรกักตัว

18,450.00      - เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรค้ำ ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
106/2564         ลว. 
20 ก.ย.64

23 ก่อสร้ำงหลังคำศพด.โคกหินแฮ่ 40,000.00     42,736.20 เฉพำะเจำะจง นำยเสกสรรค์  สุทธิวรรณำ นำยเสกสรรค์  สุทธิวรรณำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 62/2564 
    ลว. 22 ก.ย.64

24 ก่อสร้ำงร้ัวศพด.โคกหินแฮ่ 60,000.00     62,125.66     เฉพำะเจำะจง นำยเสกสรรค์  สุทธิวรรณำ นำยเสกสรรค์  สุทธิวรรณำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 63/2564 
    ลว. 22 ก.ย.64

25 จ้ำงประกอบเล้ียงอำหำร (ข้ำว
กล่อง) เพ่ือสนับสนุนเจ้ำหน้ำท่ีรพ.
เรณูนครออกฉีดวัคซีน

4,550.00        - เฉพำะเจำะจง นำงบัญดิษฐ  รำชสินธ์ นำงบัญดิษฐ  รำชสินธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 
40/2564         ลว. 
23 ก.ย.64

26 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคำโรงจอด
รถอบต.โคกหินแฮ่

6,000  - เฉพำะเจำะจง นำยเสกสรรค์  สุทธิวรรณำ นำยเสกสรรค์  สุทธิวรรณำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 
41/2564        ลว. 23
 ก.ย.64

27 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับผู้มำรับบริกำร
ฉีดวัคซีน

5,550.00        - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดำภรณ์ก่อสร้ำง ร้ำนลดำภรณ์ก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ  เลขท่ี 107/2564 
    ลว. 23 ก.ย.64



เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือ

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/จัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

28 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 7,700.00        - เฉพำะเจำะจง ร้ำนณรงค์กำรค้ำ ร้ำนณรงค์กำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 108/2564  
   ลว. 27 ก.ย.64

29 จ้ำงบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภัณฑ์เคร่ืองกระเสียง หอ
กระจำยข่ำว ม.8

3,100.00        - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคชัยกำรช่ำงอิเลคทรอนิคส์ ร้ำนโชคชัยกำรช่ำงอิเลคทรอนิคส์เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 
42/2564        ลว. 27
 ก.ย.64

30 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้บ้ำน
เนินน้ ำค ำ

50,000.00     53,493 เฉพำะเจำะจง นำยวีระศักด์ิ  ทินโน นำยวีระศักด์ิ  ทินโน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำรตกลง
รำคำ

สัญญำจ้ำง เลขท่ี 64/2564 
    ลว. 27 ก.ย.64


