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

1 จา้งจดัสวนหยอ่มตามโครงการซุ้มถวาย
พระเกยีรติ

12,000.00        - เฉพาะเจาะจง นายศราวธุ  โลสันตา นายศราวธุ  โลสันตา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่37/2562  
ลว. 2 พ.ค.62

2 จดัซ้ือวคัซีนพษิสุนขับา้  จ านวน 895 
โดส

26,850.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านรวมยาปศุสัตวน์าแก ร้านรวมยาปศุสัตวน์าแก เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่48/2562  
ลว. 2 พ.ค.62

3 ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลัง) 5,841.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านอนรัุตนเ์คร่ืองเขยีน ร้านอนรัุตนเ์คร่ืองเขยีน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่48/2562  
ลว. 8 พ.ค.62

4 ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองชา่ง) 10,000.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นหนงัสืออนพุนัธ์ ร้านบา้นหนงัสืออนพุนัธ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่50/2562  
ลว. 8 พ.ค.62

5 ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองการศึกษา) 10,291.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นหนงัสืออนพุนัธ์ ร้านบา้นหนงัสืออนพุนัธ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่51/2562  
ลว. 8 พ.ค.62

6 ซ้ือธงตราสัญลักษณ์ ร.10 19,980.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านสกลหนองหารหลวง ร้านสกลหนองหารหลวง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่52/2562  
ลว. 8 พ.ค.62

7 จา้งซ่อมแซมรถกระเชา้ หมายเลข 
ทะเบยีน นพ 80-7744

1,340.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญการชา่ง ร้านพรเจริญการชา่ง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่38/2562  
ลว. 8 พ.ค.62

8 จา้งท าการตัดและติดสต๊ิกเกอร์ ปา้ย
โรงเรียนผู้สูงอายุ

1,000.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านเกง่สต๊ิกเกอร์ ร้านเกง่สต๊ิกเกอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่39/2562  
ลว. 13 พ.ค.62

9 จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ ตกแต่งพระบรมฉา 
ยาลักษณ์ ร.10

9,340.00           - เฉพาะเจาะจง ร้านจณิดารัตน์ ร้านจณิดารัตน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่54/2562  
ลว. 13 พ.ค.62

10 ซ้ือนมเปดิเทอม 108,455.58      - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่55/2562  
ลว. 13 พ.ค.62

11 จดัซ้ือค่ารับรองประชมุสภา 3,950.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านบญุบวัทองพาณิชย์ ร้านบญุบวัทองพาณิชย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่56/2562  
ลว. 14 พ.ค.62

12 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 16,970.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านคลิกไอที ร้านคลิกไอที เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่57/2562  
ลว. 16 พ.ค.62

13 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,659.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านบญุบวัทองพาณิชย์ ร้านบญุบวัทองพาณิชย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่58/2562  
ลว. 17 พ.ค.62

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

วนัที ่ 4  มถุินายน   2562



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

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

วนัที ่ 4  มถุินายน   2562

14 จา้งกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวย ูม.7 
สายนางสินมา - สุขไสว

99,500.00       100,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสนค าการค้า ร้านแสนค าการค้า เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที ่24/2562 
 ลว. 17 พ.ค.62

15 จา้งกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวย ูม.7 
สายนางหยดุ - นายสนทิ

99,500.00       100,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสนค าการค้า ร้านแสนค าการค้า เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที ่25/2562 
 ลว. 17 พ.ค.62

16 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอาการพร้อมติดต้ัง 
ขนาด 18,000 บทียี ูแบบติดผนงั

63,000.00        - เฉพาะเจาะจง หจก.พนมนนัทชยั หจก.พนมนนัทชยั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ  เลขที ่60/2562  
ลว. 21พ.ค.62

17 จา้งประกอบอาหารเทีย่ง อาหารวา่ง 
โครงการโคกหนิแฮ่ลดขยะ ลดโรคใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

3,850.00          - เฉพาะเจาะจง นางปยิรัตน ์สุขรี นางปยิรัตน ์สุขรี เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่41/2562  
ลว. 27 พ.ค.62

18 จา้งเชา่เหมารถตามโครงการโคกหนิ แฮ่
ลดขยะ ลดโรค ป2ี562

1,000.00          - เฉพาะเจาะจง นางปฏภิสัสร  ชากจิดี นางปฏภิสัสร  ชากจิดี เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง(เชา่) เลขที ่
3/2562  ลว. 27พ.ค.62

19 จา้งเชา่เหมารถตามโครงการโคกหนิแฮ่
ลดขยะ ลดโรค ป2ี562

1,000.00          - เฉพาะเจาะจง นายสุบนั  จนัทร์สุข นายสุบนั  จนัทร์สุข เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง(เชา่) เลขที ่
3/2562  ลว. 27พ.ค.62

20 จา้งเชา่เหมารถตามโครงการโคกหนิแฮ่
ลดขยะ ลดโรค ป2ี562

1,000.00          - เฉพาะเจาะจง นายนนัทวฒัน ์ จติมาตย์ นายนนัทวฒัน ์ จติมาตย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง(เชา่) เลขที ่
3/2562  ลว. 27พ.ค.62

21 จดัซ้ือนม คร่ังที ่5 377,956.24      - เฉพาะเจาะจง อคส.แหง่ประเทศไทย อคส.แหง่ประเทศไทย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที ่
4/2562  ลว. 29 พ.ค.62

22 จา้งกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวย ูม.10
 สายนางพนัผกา - นางผ่องใส

199,500.00     200,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสนค าการค้า ร้านแสนค าการค้า เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที ่26/2562 
 ลว. 30 พ.ค.62


