
ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิจดัซ้ือ/ ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
จดัจา้ง ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

1 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน
 นพ 80-7744

25,000.00        - เฉพาะเจาะจง อูธ่นภทัเซอร์วสิ อูธ่นภทัเซอร์วสิ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่3/2562  
ลว. 7 พ.ย.61

2 ซ้ืออปุกรณ์ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลโคกหนิแฮ่

30,000.00       30,700.00        เฉพาะเจาะจง บ.เดอะลีดเดอร์ไฮเทคจ ากดั บ.เดอะลีดเดอร์ไฮเทคจ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่3/2562  
ลว. 7 พ.ย.61

3 กอ่สร้างถนนคสล.หมูท่ี ่2 สายบา้นต้อง
นอ้ย - โคกพฒันา

239,500.00     240,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บญุวงค์กอ่สร้าง หจก.บญุวงค์กอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที ่6/2562  
ลว.13 พ.ย.61

4 กอ่สร้างถนนคสล.หมูท่ี ่14 สายศาลา
เอนกประสงค์ - ส านกัสงฆ์

239,500.00     240,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บญุวงค์กอ่สร้าง หจก.บญุวงค์กอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที ่7/2562  
ลว.13 พ.ย.61

5 ซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกัปลัด) 25,000.00        - เฉพาะเจาะจง หจก.ถมทองศึกษาภณัฑ์ หจก.ถมทองศึกษาภณัฑ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่4/2562  
ลว.13 พ.ย.61

6 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,473.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านบญุบวัทองพาณิชย์ ร้านบญุบวัทองพาณิชย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่5/2562  
ลว.14 พ.ย.61

7 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,525.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านเพือ่นเคร่ืองเขยีน ร้านเพือ่นเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่6/2562  
ลว.14 พ.ย.61

8 ซ้ือวสัดุ อปุกรณ์กฬีา 99,820.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านสกลหนองหารหลวง ร้านสกลหนองหารหลวง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่7/2562  
ลว. 16 พ.ย.61

9 จา้งเหมาต้ังและเกบ็ร้ือเวที 20,000.00        - เฉพาะเจาะจง นายนนัทวฒัน ์จติมาตย์ นายนนัทวฒัน ์จติมาตย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่4/2562  
ลว. 19 พ.ย.61

10 จา้งเหมาติดต้ังระบบไฟฟา้พร้อมเชา่
เคร่ืองปัน่ไฟและค่าเชา่เคร่ืองเสียง

22,000.00        - เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์ อคุ า นายอภสิิทธิ ์ อคุ า เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่5/2562  
ลว. 19 พ.ย.61

11 จา้งเหมาประกอบเล้ียงอาหารเทีย่ง-
อาหารวา่ง โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทงลงเรือแขง่

15,000.00        - เฉพาะเจาะจง นางบญัดิษฐ์ ราชสินธ์ นางบญัดิษฐ์ ราชสินธ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่6/2562  
ลว. 19 พ.ย.61

12 จดัซ้ือถว้ยรางวลัตามโครงการประเพณี
ลอยกระทงลงเรือแขง่ประจ าป ี2561

3,000.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านเพือ่นเคร่ืองเขยีน ร้านเพือ่นเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่8/2562  
ลว. 19 พ.ย.61

วนัที ่ 7  ธนัวาคม  2561

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน   (ปงีบประมาณ 2562 )
องค์การบรหิารสว่นต าบลโคกหนิแฮ ่ อ าเภอเรณูนคร  จงัหวดันครพนม



ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิจดัซ้ือ/ ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
จดัจา้ง ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

วนัที ่ 7  ธนัวาคม  2561

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน   (ปงีบประมาณ 2562 )
องค์การบรหิารสว่นต าบลโคกหนิแฮ ่ อ าเภอเรณูนคร  จงัหวดันครพนม

13 ซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแขง็ตามโครงการ
ประเพณี ลอยกระทงลงเรือแขง่ 
ประจ าป ี2561

3,000.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบา้นเนนิน้ าค า ร้านน้ าด่ืมบา้นเนนิน้ าค า เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่9/2562  
ลว. 19 พ.ย.61

14 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถ
กระเชา้ หมายเลขทะเบยีน  นพ 
80-7744

5,100.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญการชา่ง ร้านพรเจริญการชา่ง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่8/2562  
ลว. 30 พ.ย.61


