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

1 ซ้ือวัสดุช่วยเหลือวาตะภยั 1,260.00          - เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ทวีพลูค้าวัสดุ หจก.ทรัพย์ทวีพลูค้าวัสดุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 29/2563  
ลว. 3 กพ.63

2 จัดซ้ือทรายอะเบท น้้ายาพน่หมอกควัน 130,800.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนสกล(สาขาสวา่งแดนดิน) ร้านเพื่อนสกล(สาขาสวา่งแดนดิน) เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 30/2563   
 ลว. 3 กพ.63

3 จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
(กล้องวงจรปดิ)

11,940.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านภานุมาศอิเล็คทรอนิคส์ ร้านภานุมาศอิเล็คทรอนิคส์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 18/2563  
 ลว 11 ก.พ.63

4 จ้างท้าปา้ยไวนิล ตามโครงการแข่งขัน
กีฬาเพื่อความสมานฉันทข์องคนในชุมชน
ต้าบลโคกหนิแฮ่

1,200.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพเ์รณูนครการพมิพ์ ร้านโรงพมิพเ์รณูนครการพมิพ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง  เลขที่ 19/2563  
 ลว. 11 ก.พ.63

5 จ้างเช่าเคร่ืองเสียงตามโครงการแข่งขัน
กีฬาเพื่อความสมานฉันทข์องคนในชุมชน
ต้าบลโคกหนิแฮ่

4,000.00          - เฉพาะเจาะจง นายล้าพน  เคนโสม นายล้าพน  เคนโสม เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง  เลขที่ 20/2563  
 ลว. 11 ก.พ.63

6 จ้างประกอบเล้ียงอาหารเที่ยง และ
เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอร์ ตามโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์
ของคนในชุมชนต้าบลโคกหนิแฮ่

30,000.00        - เฉพาะเจาะจง นางปยิรัตน์   สุขรี นางปยิรัตน์   สุขรี เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 21/2563  
 ลว. 11 ก.พ.63

7 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,170.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวาลมอเตอร์ ร้านชัชวาลมอเตอร์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 31/2563   
 ลว. 11 ก.พ.63

8 ซ้ือวสัดุ อปุกรณ์เตรียมสนาม วสัดุ อปุกรณ์กฬีา
สากล ค่าเวชภัณฑ์ และอปุกรณ์ส้าหรับนักกฬีา
และค่าถว้ยรางวลั

22,800.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนสกล(สาขาสวา่งแดนดิน) ร้านเพื่อนสกล(สาขาสวา่งแดนดิน) เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 32/2563   
 ลว. 12 ก.พ.63

9 จดัซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิง (คร้ังที่ 2) 100,000.00      - เฉพาะเจาะจง หจก.ปอ ปอเรณูนคร หจก.ปอ ปอเรณูนคร เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที่ 
2/2563 ลว. 17 ก.พ.63

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

วันที่   4  มีนาคม  2563



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

10 ปรับปรุงถนนสายใหม่ หมู่ที่ 1 สาย
สะพานหว้ยยาง ม.1 ไปหว้ยยาง ม. 15

99,500.00       100,000.00    เฉพาะเจาะจง หจกสระสิริ หจกสระสิริ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2563  
ลว. 18 กพ.63

11 จ้างบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
เคร่ืองกระจายเสียงหอกระจายข่าว        
     ม.4,14,8,2

2,500.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชยัการชา่งอเิล็คทรอนิคส์ ร้านโชคชยัการชา่งอเิล็คทรอนิคส์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 22/2563   
 ลว. 20 กพ.63

12 จ้างบ้ารักษาและซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง ยีห่อ้ อิซูซุ กข 7060 นครพนม

1,000.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านอ้านาจคาร์เซอร์วิส ร้านอ้านาจคาร์เซอร์วิส เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 23/2563  
 ลว 20 ก.พ.63

13 จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว ม.10,7 128,500.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์การช่าง ร้านณรงค์การช่าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 24/2563  
 ลว. 20 ก.พ.63

14 ซ้ือวัสดุช่วยเหลือตามโครงการปรับสภาพ
 แวดล้อมผุ้สูงอายุ ป ี2563

67,500.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 33/2563  
 ลว. 24 ก.พ.63

วันที่   4  มีนาคม  2563

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


