
ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ/ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
จัดจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 จ้างเหมาบริการรถต้พร้อมคนขับ 129,800.00     - เฉพาะเจาะจง นางอุลัยวรรณ์  จิตมาตย์ นางอุลัยวรรณ์  จิตมาตย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 1/2563  
ลว.  1 ต.ค.62

2 จ้างเหมาบริการรถต้พร้อมคนขับ 129,800.00     - เฉพาะเจาะจง นายอมรินทร์  นามพลแสน นายอมรินทร์  นามพลแสน เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 2/2563  
ลว.  1 ต.ค.62

3 จ้างเหมาบริการรถต้พร้อมคนขับ 129,800.00     - เฉพาะเจาะจง นายวีระศักด์ิ  ทนิโน นายวีระศักด์ิ  ทนิโน เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 3/2563  
ลว.  1 ต.ค.62

4 จัดซ้ืออาหารเสริมนม 96,684.48        - เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค.จังหวัดขอนแก่น อ.ส.ค.จังหวัดขอนแก่น เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2563     
 ลว. 1 ต.ค.62

4 จ้างเหมาบริการรถต้พร้อมคนขับ 126,500.00     - เฉพาะเจาะจง นายวราวุธ  ขอดเมชัย นายวราวุธ  ขอดเมชัย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 4/2563  
ลว. 6 ต.ค.62

5 จ้างเหมาบริการแม่บา้น 90,000.00        - เฉพาะเจาะจง นางทองสา  ศรีสุธรรม นางทองสา  ศรีสุธรรม เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้างเหมาบริการ  เลขที่
 1/2563  ลว. 1 ต.ค.62

6 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 90,000.00        - เฉพาะเจาะจง นายจันทร์ยา   ถานัน นายจันทร์ยา   ถานัน เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้างเหมาบริการ  เลขที่
 2/2563  ลว. 1 ต.ค.62

7 จ้างเหมาบริการเวรยาม 60,000.00        - เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  ขันแก้ว นายพรชัย  ขันแก้ว เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้างเหมาบริการ  เลขที่
 3/2563  ลว. 1 ต.ค.62

8 จ้างเหมาบริการคนเก็บขนขยะ 90,000.00        - เฉพาะเจาะจง นายสมปอง  ปรุณกรณ์ นายสมปอง  ปรุณกรณ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้างเหมาบริการ  เลขที่
 4/2563  ลว. 1 ต.ค.62

9 จ้างเหมาบริการคนเก็บขนขยะ 90,000.00        - เฉพาะเจาะจง นายปรีชา   บตุระ นายปรีชา  บตุระ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้างเหมาบริการ  เลขที่
 5/2563  ลว. 1 ต.ค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม   (ปงีบประมาณ 2563 )
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

วันที่  11  พฤศจิกายน   2562



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ/ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
จัดจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

10 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 90,000.00        - เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  บวัชุม นายสมเกียรติ  บวัชุม เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้างเหมาบริการ  เลขที่
 5/2563  ลว. 1 ต.ค.62

11 จ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 40,000.00        - เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอก๊อปปี้เซอร์วิส หจก.โอเอก๊อปปี้เซอร์วิส เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้างเช่า เลขที่ 1/2563

เง่ือนไขในการตกลงราคา ลว.1 ต.ค.62
12 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง 100,000.00     - เฉพาะเจาะจง หจก.ปอปอเรณูนคร หจก.ปอปอเรณูนคร เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม

เง่ือนไขในการตกลงราคา
บันทึกตกลงซ้ือ เลขที่ 1/2563

เง่ือนไขในการตกลงราคา ลว.1 ต.ค.62
13 จ้างท้าพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต 

ร.9
1,000.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ศรีเรือง ร้านดอกไม้ศรีเรือง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม

เง่ือนไขในการตกลงราคา
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 1/2563     
 ลว. 11 ต.ค.62

14 จ้างท้าพวงมาลาวันปยิมหาราช 1,000.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ศรีเรือง ร้านดอกไม้ศรีเรือง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 2/2563     
 ลว. 21 ต.ค.62

15 จ้างท้าการซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียง 
ม.7

2,950.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยการช่างอิเล็คทรินิคส์ ร้านโชคชัยการช่างอิเล็คทรินิคส์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง  เลขที่ 3/2563   
 ลว. 21 ต.ค.62

16 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 38,060.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวัฒน์การค้า ร้านชัยวัฒน์การค้า เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 2/2563    
ลว. 25 ต.ค.62

17 จัดซ้ืออาหารเสริมนม 96,397.14        - เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค.จังหวัดขอนแก่น อ.ส.ค.จังหวัดขอนแก่น เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 3/2563    
ลว. 28 ต.ค.62

18 จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
(รถบรรทกุขยะ)

3,580.00          - เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุ บ.อีซูซุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง  เลขที่ 4/2563   
 ลว. 29 ต.ค.62

วันที่  11  ธันวาคม   2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม   (ปงีบประมาณ 2563 )
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม


