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

1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.10      
สายกฐิน

118,000.00   120,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสิรารมย์ หจก.เพชรสิรารมย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2563 
ลว.3 ธค.62

2 จัดซ้ืออุปกรณ์ชุดดับเพลิง 50,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านบเุรงนอง ร้านบเุรงนอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 10/2563   
ลว. 3 ธ.ค.62

3 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง 25,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านบเุรงนอง ร้านบเุรงนอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 11/2563   
ลว. 3 ธ.ค.62

4 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 4,889.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านบญุบวัทองพาณิชย์ ร้านบญุบวัทองพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 13/2563   
ลว. 3 ธ.ค.62

5 จ้างท าปา้ยไวนิล ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบญุข้าวหลาม ป ี2562

12,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพเ์รณูนครการพมิพ์ ร้านโรงพมิพเ์รณูนครการพมิพ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 10/2563   
 ลว. 17 ธ.ค.62

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 2,389.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นหนังสืออนุพนัธุ์ ร้านบา้นหนังสืออนุพนัธุ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 14/2563   
 ลว. 19 ธ.ค.62

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 6,819.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นหนังสืออนุพนัธุ์ ร้านบา้นหนังสืออนุพนัธุ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 15/2563   
 ลว. 19 ธ.ค.62

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองการศึกษาฯ) 7,460.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นหนังสืออนุพนัธุ์ ร้านบา้นหนังสืออนุพนัธุ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 16/2563   
 ลว. 19 ธ.ค.62

9 ซ้ืออุปกรณ์ในการจัดสถานที่ พร้อมจัดซ้ือ
ถ้วยรางวัล ตามโครงการประเพณีบญุ
ข้าวหลาม ป ี2562

15,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนเคร่ืองเขียน ร้านเพื่อนเคร่ืองเขียน เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 17/2563  
ลว.19 ธ.ค.62

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 25,000.00      - เฉพาะเจาะจง หจก.ถมทองศึกษาภณัฑ์ หจก.ถมทองศึกษาภณัฑ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 18/2563  
ลว.19 ธ.ค.62

11 ซ้ือค่ารับรองตามโครงการปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนน ป ี2563

2,140.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านฟวิพาณิชย์ ร้านฟวิพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 19/2563  
ลว.23 ธ.ค.62

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

วันที่  3   มกราคม   2563



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

12 จ้างท าปา้ยไวนิล ตามโครงการปอ้งกัน
และลดอุบติัเหตุทางถนน ป ี2563

450.00           - เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๋ย ดีไซน์ ร้านตุ๋ย ดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 11/2563 
ลว.23 ธ.ค.62

13 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมเวท ีตาม
โครงการจัดงานประเพณีบญุข้าวหลาม ปี
 2562

18,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายวราวุธ  ขอดเมชัย นายวราวุธ  ขอดเมชัย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 12/2563  
 ลว. 23 ธ.ค.62

14 จ้างเหมาประกอบอาหาร เคร่ืองด่ืมที่ไม่มี
แอลกอฮอร์ ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบญุข้าวหลาม ป ี2562

12,500.00      - เฉพาะเจาะจง นางกัญญารัตน์  แก้วปลีา นางกัญญารัตน์  แก้วปลีา เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 13/2563  
 ลว. 23 ธ.ค.62

15 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 4,889.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านบญุบวัทองพาณิชย์ ร้านบญุบวัทองพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 13/2563   
ลว. 3 ธ.ค.62

16 จ้างท าปา้ยไวนิล ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบญุข้าวหลาม ป ี2562

12,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพเ์รณูนครการพมิพ์ ร้านโรงพมิพเ์รณูนครการพมิพ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 10/2563   
 ลว. 17 ธ.ค.62

วันที่  3  มกราคม   2563

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


