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

1 จ้างปรับปรุงถนนสายใหม่ ม.4   สายนา
นางเดือน

26,000.00       27,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 8/2563  
ลว. 4 มี.ค.63

2 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายริมบงั ม.4 41,500.00       42,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 9/2563  
ลว. 4 มี.ค.63

3 จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายบา้นนาย
ประยูร - ต้องน้อย

51,500.00       52,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 10/2563 
 ลว. 4 มี.ค.63

4 จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ภายในหมู่บา้น    
ม.14  สายส านักสงฆ์

19,000.00       19,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 11/2563 
 ลว. 5 มี.ค.63

5 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 สายสีเทา - 
หมอปา่น

78,500.00       79,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2563 
 ลว. 5 มี.ค.63

6 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.9 สายบา้น 
นายบญุเบา - นายพรภริมณ์ - สุขรี

48,500.00       49,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 13/2563 
 ลว. 6 มี.ค.63

7 จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.1 สายนาย
สุรสิทธิ ์- หนองเด่ิน

19,000.00       19,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ หจก.แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 14/2563 
 ลว. 9 มี.ค.63

8 ซ้ือค่ารับรองประชุมสภา 3,025.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านฟวิพาณิชย์ ร้านฟวิพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 34/2563 
ลว.9 มี.ค.63

9 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 619.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านฟวิพาณิชย์ ร้านฟวิพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 35/2563 
ลว.9 มี.ค.63

10 จ้างท าปา้ยไวนิลตามโครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการใหค้วามรู้ในการปอ้งกัน
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  และ
การจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อปอ้งกัน
ตนเองประจ าปงีบประมาณ 2563

450.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๋ยดีไซน์ ร้านตุ๋ยดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 25/2563 
ลว.11 มี.ค.63

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

วันที่   3  เมษายน  2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม   (ปงีบประมาณ 2563 )



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

11 จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้บา้น
นาม่วง

14,000.00        - เฉพาะเจาะจง นายบนัลือ  คนครอง นายบนัลือ  คนครอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 26/2563 
ลว.11 มี.ค.63

12 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการใหค้วามรู้ในการปอ้งกัน
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019      
และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อ
ปอ้งกันตนเองประจ าปงีบประมาณ 2563

2,680.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นหนังสืออนุพนัธ์ ร้านบา้นหนังสืออนุพนัธ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 36/2563 
ลว.11 มี.ค.63

13 ซ้ือค่ารับรอง อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  
ตามโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการให้
ความรู้ในการปอ้งกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพื่อปอ้งกันตนเองประจ าปี
งบประมาณ 2563

2,500.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านฟวิพาณิชย์ ร้านฟวิพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 37/2563 
ลว.11 มี.ค.63

14 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการใหค้วามรู้ในการปอ้งกัน
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019      
และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อ
ปอ้งกันตนเองประจ าปงีบประมาณ 2563

2,830.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านแนนพาณิชย์ ร้านแนนพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 38/2563 
ลว.11 มี.ค.63

15 จ้างเหมาติดต้ังมุ้งลวดอาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต าบลโคกหนิแฮ่

24,700.00        - เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอ็น.เซอร์วิส แอนด์ 
คอนซันแทนท์

หจก.พ.ีเอ็น.เซอร์วิส แอนด์ 
คอนซันแทนท์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2563 
 ลว. 13 มี.ค.63

16 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากาก
อนามัยใหแ้ก่ประชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่

27,279.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านแนนพาณิชย์ ร้านแนนพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 39/2563 
ลว.16 มี.ค.63

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม
วันที่   3  เมษายน  2563



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

17 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 4,570.00          - เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์ เรณูนคร จ ากัด บ.แอดไวซ์ เรณูนคร จ ากัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 40/2563 
ลว.17 มี.ค.63

18 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว (เจลล้างมือผสม
แอลกอฮอร์)

3,600.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านพมิมหาพาณิชย์ ร้านพมิมหาพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 41/2563 
ลว.17 มี.ค.63

19 ซ้ือน้ ามันพน่ยุง (รพ.สต.นาบวั) 5,860.00          - เฉพาะเจาะจง หจก.ปอ ปอเรณูนคร หจก.ปอ ปอเรณูนคร เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 42/2563 
ลว.20 มี.ค.63

20 ซ้ือตู้น้ าร้อน น้ าเย็นแบบ 2 หวั 5,800.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์การช่าง ร้านณรงค์การช่าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 43/2563 
ลว.23 มี.ค.63

21 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 54,005.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์การช่าง ร้านณรงค์การช่าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 44/2563 
ลว.24 มี.ค.63

22 จ้างก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลโคก
หนิแฮ่

204,000.00     204,342.21   เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอ็น.เซอร์วิส แอนด์ 
คอนซันแทนท์

หจก.พ.ีเอ็น.เซอร์วิส แอนด์ 
คอนซันแทนท์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจ้าง เลขที่ 16/2563
 ลว. 25 มี.ค.63

23 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า  หมายเลข
ทะเบยีน  นครพนม 80-7744

3,340.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญการช่าง ร้านพรเจริญการช่าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 27/2563 
ลว.25 มี.ค.63

24 จ้างซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า หมายเลข
ทะเบยีน  นครพนม 80-6152

2,690.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญการช่าง ร้านพรเจริญการช่าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 28/2563 
ลว.25 มี.ค.63

25 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากาก
อนามัย

7,260.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 45/2563 
ลว.26 มี.ค.63

26 จ้างท าปา้ยไวนิล  เพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ
ความร่วมมือผู้ที่กลับจากกรุงเทพและ
ปริมณฑล

4,320.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งสต๊ิกเกอร์ แอนด์ปร้ินต้ิง ร้านเก่งสต๊ิกเกอร์ แอนด์ปร้ินต้ิง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 29/2563 
ลว.30 มี.ค.63

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

วันที่   3  เมษายน  2563


