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

1 จา้งท าปา้ยไวนลิโครงการปอ้งกนัลด สง
รานต์ ป ี2562 อบุติัเหตุ

540.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๋ยดีไซน์ ร้านตุ๋ยดีไซน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่26/2562  
ลว. 2 เม.ย.62

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลว. 2 เม.ย.62  ใบส่ังจา้ง 
เลขที ่27/2562

2 จา้งซ่อมแซมหลังคาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลโคกหนิแฮ่

19,800.00       19,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านลดาภรณ์กอ่สร้าง ร้านลดาภรณ์กอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่27/2562  
ลว. 2 เม.ย.62

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลว. 2 เม.ย.62  ใบส่ังจา้ง 
เลขที ่28/2562

3 จา้งท าปา้ยโครงการปรับปรุงของ
ผู้สูงอาย ุป ี2562สภาพแวดล้อม

1,500.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๋ยดีไซน์ ร้านตุ๋ยดีไซน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่28/2562  
ลว. 2 เม.ย.62

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลว. 2 เม.ย.62  ใบส่ังจา้ง 
เลขที ่29/2562

4 จา้งซ่อมบ ารุงและซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน  กข 
7060 นครพนม

3,500.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจคาร์เซอร์วสิ ร้านอ านาจคาร์เซอร์วสิ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่29/2562  
ลว. 2 เม.ย.62

5 จา้งซ่อมบ ารุงและซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน นพ 
80-6152

24,000.00        - เฉพาะเจาะจง หจก.หงษแ์ดง 789 หจก.หงษแ์ดง 789 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่30/2562  
ลว. 2 เม.ย.62

6 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,117.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านอนรัุตนเ์คร่ืองเขยีน ร้านอนรัุตนเ์คร่ืองเขยีน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่38/2562  
ลว. 2 เม.ย.62

7 ซ้ือเคร่ืองด่ืมและอาหารวา่งส าหรับ
โครงการปอ้งกนัอบุติัเหตุบนทอ้งถนน
สงกรานต์ ประจ าป ี2562

2,140.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านลดาภรณ์กอ่สร้าง ร้านลดาภรณ์กอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่39/2562  
ลว. 2 เม.ย.62

8 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (กองการศึกษา
ฯ)

4,850.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านลดาภรณ์กอ่สร้าง ร้านลดาภรณ์กอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่40/2562  
ลว. 2 เม.ย.62

9 ซ้ือวสัดุตามโครงการปรับสภาพและส่ิง
อ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

66,000.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านลดาภรณ์กอ่สร้าง ร้านลดาภรณ์กอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่41/2562  
ลว. 2 เม.ย.62

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

วนัที ่ 6  พฤษภาคม   2562



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

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

วนัที ่ 6  พฤษภาคม   2562

10 ซ้ือทรายอะเบท น้ ายาพน่หมอกควนั 148,400.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านสกลหนองหารหลวง ร้านสกลหนองหารหลวง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่42/2562  
ใบส่ังจา้ง เลขที ่31/2562

11 จา้งเหมาเชา่รถเคร่ืองเสียงพร้อมคนขบั
ตามโครงการประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าป ี2562

5,000.00          - เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  อตัติยะ นายเจษฎา  อตัติยะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่31/2562  
ลว. 10 เม.ย.62

8 จา้งเหมาท าครุฑ นาค จกัร สังข ์ตาม
โครงประเพณีสงกรานต์  ประจ าป ี
2562

4,000.00          - เฉพาะเจาะจง นางอทุศิ  เจก๊มาก นางอทุศิ  เจก๊มาก เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่32/2562  
ลว. 10 เม.ย.62

9 จา้งเหมาแต่งหนา้ ท าผม ค่าชดุ รองเทา้
 นางสงกรานต์ และคนถอืปา้ย ตาม
โครงการ ประเพณีสงกรานต์  ประจ าป ี
2562

15,000.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านจลุภชัร เวดด้ิง สตูดิโอ ร้านจลุภชัร เวดด้ิง สตูดิโอ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่33/2562  
ลว. 10 เม.ย.62

10 จา้งประกอบเล้ียงอาหาร เคร่ืองด่ืมทีไ่มม่ี
 แอลกอร์ฮอร์ ตามโครงการประเพณี 
สงกรานต์ ประจ าป ี2562

16,000.00        - เฉพาะเจาะจง นางปยิรัตน ์  สุขรี นางปยิรัตน ์  สุขรี เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่34/2562  
ลว. 10 เม.ย.62

11 ซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ ตกแต่งรถบพุชาติตาม 
โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจ าป ี
2562

10,000.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านอนรัุตนเ์คร่ืองเขยีน ร้านอนรัุตนเ์คร่ืองเขยีน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่44/2562  
ลว. 10 เม.ย.62

12 จา้งเหมาโครงการแกไ้ขการระบายน้ า  
ม.7,10

8,000.00         8,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านจรัญกอ่สร้าง ร้านจรัญกอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที ่23/2562 
 ลว.17 เม.ย.62

13 จา้งท ารางน้ าฝน 2,700.00          - เฉพาะเจาะจง นางอมร เนาวโ์นนทอง นางอมร เนาวโ์นนทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่35/2562  
ลว. 23 เม.ย.62

14 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 19,580.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านชยัวฒันก์ารค้า ร้านชยัวฒันก์ารค้า เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่45/2562  
ลว. 23 เม.ย.62

15 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 22,502.00        - เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยท์วพีลูค้าวสัดุ หจก.ทรัพยท์วพีลูค้าวสัดุ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่46/2562  
ลว. 23 เม.ย.62



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

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

วนัที ่ 6  พฤษภาคม   2562

16 ซ้ือวสัดุกอ่สร้างบา้นผู้พกิาร 20,000.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านลดาภรณ์กอ่สร้าง ร้านลดาภรณ์กอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่47/2562  
ลว. 30 เม.ย.62


