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

1 จัดท าปา้ยโครงการแข่งขันกีฬาศพด.โคก
หนิแฮ่ ประจ าป ี2563

900.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งสติกเกอร์ แอนด์ ปร้ินต้ิง ร้านเก่งสติกเกอร์ แอนด์ ปร้ินต้ิง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง  เลขที่ 14/2563 
ลว.6 ม.ค.63

2 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียง ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาศพด.โคกหนิแฮ่ ประจ าป ี
2563

1,500.00          - เฉพาะเจาะจง นายสุริยันต์  บวัชุม นายสุริยันต์  บวัชุม เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 15/2563  
 ลว. 6 ม.ค.63

3 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศฑโ.โคก
หนิแฮ่ ประจ าป ี2563

4,500.00          - เฉพาะเจาะจง นางปยิรัตน์  สุขรี นางปยิรัตน์  สุขรี เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 16/2563  
 ลว. 6 ม.ค.63

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา วัสดุจัดสถานที่ และ
เหรียญรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ศพด.โคกหนิแฮ่ ประจ าป ี2563

3,600.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านอนุรัตน์เคร่ืองเขียน ร้านอนุรัตน์เคร่ืองเขียน เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 20/2563   
ลว. 6 ม.ค.63

5 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 41,500.00        - เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์ เรณูนคร จ ากัด บ.แอดไวซ์ เรณูนคร จ ากัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 21/2563   
 ลว. 20 ม.ค.63

6 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) 7,500.00          - เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์ เรณูนคร จ ากัด บ.แอดไวซ์ เรณูนคร จ ากัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 22/2563   
 ลว. 20 ม.ค.63

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,690.00          - เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์ เรณูนคร จ ากัด บ.แอดไวซ์ เรณูนคร จ ากัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 23/2563   
 ลว. 20 ม.ค.63

8 จัดซ้ือดอกไม้ประดิษฐ์ กรอบรูป ขนาด 
8.25x11.75 นิ้ว ตามโครงการจัดพธิี
รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

7,000.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 24/2563   
 ลว. 22 ม.ค.63

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

วันที่     3  กุมภาพันธ์   2563



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

9 จัดซ้ือค่ารับรอง ตามโครงการจัดพธิีรับ
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

1,000.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 25/2563   
 ลว. 22 ม.ค.63

10 จ้างเช่าผ้าคลุมเก้าอี ้จ านวน  300 ผืน  
ตามโครงการจัดพธิีรับพระราชทานพระ
บรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินี

1,500.00          - เฉพาะเจาะจง นางเอมอร   ประสงค์สุข นางเอมอร   ประสงค์สุข เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง (เช่า) เลขที่ 
2/2563   ลว. 22 ม.ค.63

11 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 27,180.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์การช่าง ร้านณรงค์การช่าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 26/2563  
 ลว. 28 ม.ค.63

12 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์ 1 กง 6390 นครพนม

500.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวาลมอเตอร์ ร้านชัชวาลมอเตอร์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 17/2563  
 ลว. 30 ม.ค.63

13 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 2,720.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านฟวิพาณิชย์ ร้านฟวิพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 27/2563   
 ลว. 30 ม.ค.63

14 ซ้ือวสัดุส านักงาน(กองคลัง) 22,440.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนสกล(สาขาสวา่งแดนดิน) ร้านเพื่อนสกล(สาขาสวา่งแดนดิน) เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 28/2563   
 ลว. 30 ม.ค.63

วันที่     3  กุมภาพันธ์  2563

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


