
ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสญัญา

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 จา้งเหมาบริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับ 66,000.00              - เฉพาะเจาะจง นางอลัุยวรรณ์  จติมาตย์ นางอลัุยวรรณ์  จติมาตย์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่ 1/2564 ลว. 1
 ต.ค. 63

2 จา้งเหมาบริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับ 66,000.00              - เฉพาะเจาะจง นายอมรินทร์ นามพลแสน นายอมรินทร์ นามพลแสน เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่ 2/2564 ลว. 1
 ต.ค. 63

3 จา้งเหมาบริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับ 66,000.00              - เฉพาะเจาะจง นายวรีะศักด์ิ  ทินโน นายวรีะศักด์ิ  ทินโน เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่ 3/2564 ลว. 1
 ต.ค. 63

4 จา้งเหมาบริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับ 66,000.00              - เฉพาะเจาะจง นายวราวธุ  ขอดเมชยั นายวราวธุ  ขอดเมชยั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่ 4/2564 ลว. 1
 ต.ค. 63

5 จดัซ้ืออาหารเสริมนม 85,707.20              - เฉพาะเจาะจง อสค.สาขาขอนแกน่ อสค.สาขาขอนแกน่ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2564            
  ลว. 1 ต.ค. 63

6 จดัซ้ือน้า้ด่ืมบริการประชาชน 8,400.00                - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืมบ้านเนินน้้าค้า ร้านน้้าด่ืมบ้านเนินน้้าค้า เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

บันทึกตกลงส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2564
    ลว. 1 ต.ค. 63

7 จดัซ้ือน้า้มันเชือ้เพลิง 100,000.00            - เฉพาะเจาะจง หจก.ปอ ปอเรณูนคร หจก.ปอ ปอเรณูนคร เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

บันทึกตกลงส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2564
    ลว. 1 ต.ค. 63

8 จา้งเหมาบริการแม่บ้าน 90,000.00              - เฉพาะเจาะจง นางทองสา  สีสุธรรม นางทองสา  สีสุธรรม เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง (หมาบริการ) เลขที่ 
1/2564 ลว. 1 ต.ค.63

9 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 90,000.00              - เฉพาะเจาะจง นายจนัทร์ยา  ถานัน นายจนัทร์ยา  ถานัน เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง (หมาบริการ) เลขที่ 
2/2564 ลว. 1 ต.ค.63

10 จา้งเหมาบริการเวรยาม 90,000.00              - เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  ขันแก้ว นายพรชัย  ขันแก้ว เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง (หมาบริการ) เลขที่ 
3/2564 ลว. 1 ต.ค.63

11 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป (เก็บ
ขยะ)

90,000.00              - เฉพาะเจาะจง นายสมปอง   ปุรณกรณ์ นายสมปอง   ปุรณกรณ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง (หมาบริการ) เลขที่ 
4/2564 ลว. 1 ต.ค.63

12 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป (เก็บ
ขยะ)

90,000.00              - เฉพาะเจาะจง นายปรีชา   บุตระ นายปรีชา   บุตระ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง (หมาบริการ) เลขที่ 
5/2564 ลว. 1 ต.ค.63

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ตลุาคม   (ปีงบประมาณ 2564 )
องค์การบริหารสว่นต าบลโคกหินแฮ ่ อ าเภอเรณูนคร  จงัหวดันครพนม

วนัที่  6  พฤศจกิายน   2563



ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินจดัซ้ือ/จดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสญัญา
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

13 จา้งเหมาบริการ(เวรยาม ศพด.) 90,000.00              - เฉพาะเจาะจง นายสมเกยีรติ   บัวชมุ นายสมเกยีรติ   บัวชมุ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง (หมาบริการ) เลขที่ 
6/2564 ลว. 1 ต.ค.63

14 จา้งท้าพวงมาลาวนัคล้ายวนัสวรรคต 
   ร.9

1,000.00                - เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมศ้รีเรือง ร้านดอกไมศ้รีเรือง เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 1/2564          
ลว. 12 ต.ค. 63

15 จา้งซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลข
ทะเบียน นพ 80-7744

5,000.00                - เฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญ ร้านพรเจริญ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 2/2564          
ลว. 19 ต.ค. 63

16 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,390.00                - เฉพาะเจาะจง บ.แอด็ไวซ์ เรณูนคร จา้กดั บ.แอด็ไวซ์ เรณูนคร จา้กดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ 2/2564          
ลว. 19 ต.ค. 63

17 จา้งท้าพวงมาลาวนัปิยะมหาราช 1,000.00                - เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมศ้รีเรือง ร้านดอกไมศ้รีเรือง เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 3/2564          
ลว. 20 ต.ค. 63

18 จา้งท้าป้ายไวนิลโครงการจดัท้าป้าย
ประชาสัมพันธช์ีวติวถิีใหม่ ขับขีอ่ย่าง
ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

900.00                   - เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๋ย ดีไซน์ ร้านตุ๋ย ดีไซน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 4/2564          
ลว. 20 ต.ค. 63

19 จา้งตกแต่งเวทีและสถานที่จดังาน
ลอยกระทง ปี 2563

50,000.00              - เฉพาะเจาะจง นายจกัรสิน   พิลารัตน์ นายจกัรสิน   พิลารัตน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 5/2564          
ลว. 28 ต.ค. 63

20 จา้งเหมาติดต้ังระบบไฟฟ้าพร้อมเช่า
เคร่ืองท้าไฟฟ้าและเช่าเคร่ืองเสียง 
ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ปี
 2563

20,000.00              - เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ ์  อุค้า นายอภิสิทธิ ์  อุค้า เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 6/2564          
ลว. 28 ต.ค. 63

21 จดัซ้ือน้า้ด่ืมและเคร่ืองด่ืม ตาม
โครงการประเพณีลอยกระทง 
ประจ้าปี 2563

6,000.00                - เฉพาะเจาะจง ร้านน้า้ด่ืมแพรวาดา ร้านน้า้ด่ืมแพรวาดา เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 3/2564           
ลว. 28 ต.ค.63

22 จดัซ้ืออาหารเสริมนม 89,992.56              - เฉพาะเจาะจง อสค. สาขาขอนแก่น อสค. สาขาขอนแก่น เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 4/2564           
ลว. 28 ต.ค.63

วนัที่  6  พฤศจกิายน   2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ตลุาคม   (ปีงบประมาณ 2564 )
องค์การบริหารสว่นต าบลโคกหินแฮ ่ อ าเภอเรณูนคร  จงัหวดันครพนม


