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

1 จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.15 สายนาย
เสริม - นายพรศักด์ิ

47,500.00       47,577.35       เฉพาะเจาะจง หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 17/2563
 ลว.3 เม.ย.63

2 จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.7  สายนางอุดร
 - นายวุฒิ

17,700.00       17,989.43       เฉพาะเจาะจง หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 18/2563
 ลว.7 เม.ย.63

3 จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.7 สายนาง
วัชรินทร์

32,500.00       32,962.68       เฉพาะเจาะจง หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 19/2563
 ลว.7 เม.ย.63

4 จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.7 สายนายหอม 14,400.00       14,437.89       เฉพาะเจาะจง หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 20/2563
 ลว.7 เม.ย.63

5 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.10 สายนาย
คมสันต์ - หว้ยเหมืองนา

23,500.00       23,662.14       เฉพาะเจาะจง หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 21/2563
 ลว.9 เม.ย.63

6 จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.12 สายหว้ย
เหมืองนา - หนองม่วง

94,500.00       94,901.62       เฉพาะเจาะจง หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 22/2563
 ลว.10 เม.ย.63

7 จ้างซ่อมครุภณฑ์ส านักงาน
(เคร่ืองปรับอากาศกองคลัง)

15,000.00        - เฉพาะเจาะจง หจก.พนมนันทชัย หจก.พนมนันทชัย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 30/2563 
ลว.13 เม.ย.63

8 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ
กองคลัง จ านวน 3 เคร่ือง

63,000.00        - เฉพาะเจาะจง หจก.พนมนันทชัย หจก.พนมนันทชัย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 46/2563 
ลว.13 เม.ย.63

9 จ้างประกอบเล้ียงอาหารเที่ยง/อาหารเย็น
ในการจัดต้ังจุดตรวจ/จุดคัดกรอง

16,000.00        - เฉพาะเจาะจง นางกัญญารัตน์  แก้วปลีา นางกัญญารัตน์  แก้วปลีา เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 31/2563 
ลว.15 เม.ย.63

10 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,543.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านฟวิพาณิชย์ ร้านฟวิพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 47/2563 
ลว.16 เม.ย.63

11 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 420.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านอนุรัตน์เคร่ืองเขียน ร้านอนุรัตน์เคร่ืองเขียน เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 48/2563 
ลว.16 เม.ย.63

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

วันที่   5  พฤษภาคม  2563



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

12 ซ้ือค่ารับรองจุดตรวจ/จุดคัดกรองโควิด 
19

2,190.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านฟวิพาณิชย์ ร้านฟวิพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 48/2563 
ลว.16 เม.ย.63

13 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัวยู ม.
7สายนายละมัย - ประกร

93,000.00       93,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจรัญก่อสร้าง ร้านจรัญก่อสร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 23/2563
 ลว.17 เม.ย.63

14 จ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.2 สายนาม่วงทุ่ง
 - ต้องน้อย

1,950,000.00  3,461,402.58  เฉพาะเจาะจง หจก.รัตนชาติการโยธา หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 24/2563
 ลว.20 เม.ย.63

15 ซ้ือกล้องวงจรปดิพร้อมชุดอุปกรณ์ในการ
ติดต้ัง

7,750.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านภานุมาศอิเล็คทรอนิกส์ ร้านภานุมาศอิเล็คทรอนิกส์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 51/2563 
ลว.27 เม.ย.63

16 ซ้ือถุงมืออนามัยคัดกรองโควิด 19 1,250.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 52/2563 
ลว.28 เม.ย.63

17 จ้างประกอบอาหารเที่ยง(ข้าวกล่อง) 
ส าหรับคณะกรรมการคัดกรองโควิด-19

5,050.00          - เฉพาะเจาะจง นางบญัดิษฐ  ราชสินธ์ นางบญัดิษฐ  ราชสินธ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 32/2563 
ลว.28 เม.ย.63

18 จ้างประกอบอาหารเที่ยง(ข้าวกล่อง) 
ส าหรับคณะกรรมการคัดกรองโควิด-19

8,250.00         เฉพาะเจาะจง นางธิดารัตน์  ถานัน นางธิดารัตน์  ถานัน เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 33/2563 
ลว.28 เม.ย.63

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

วันที่   5  พฤษภาคม  2563


