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

1 จา้งท าปา้ยไวนลิ ตามโครงการฝึกอบรม
และเสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหาร
สมาชกิ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พนกังานส่วนต าบล พนกังานส่วนต าบล
บคุลากรทางการศึกษา และพนกังานจา้ง

375.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๋ย ดีไซน์ ร้านตุ๋ย ดีไซน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที่19/2562  
ลว.1 ม.ีค.62

2 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั 
คสล. หมูท่ี ่6 สายนายพลสนาม - นาย
ชาตินาวี

235,500.00     236,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านลดาภรณ์กอ่สร้าง ร้านลดาภรณ์กอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที ่14/2562 
 ลว. 1 ม.ีค.62

3 โครงการกอ่สร้างหลังคาสนามเด็กเล่น 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลโคกหนิแฮ่

299,500.00     300,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านวเิจริญกอ่สร้าง ร้านวเิจริญกอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที ่15/2562 
 ลว. 4 ม.ีค.62

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลว. 4 ม.ีค.62  สัญญาจา้ง 
เลขที1่6/2562

4 จา้งวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั คสล. 235,500.00     236,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชลดา หจก.ชลดา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่16/2562 
 ลว.13 ม.ีค.62

หมูท่ี ่5 สายนางพรรณี - นายสมใจ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลว.13 ม.ีค.62  สัญญาจา้ง 
เลขที1่7/2562

5 จา้งกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู
หมูท่ี ่10 สายนางพนัผกา

230,000.00     240,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจรัญกอ่สร้าง ร้านจรัญกอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่17/2562 
 ลว.15 ม.ีค.62

6 จดัซ้ืออาหารเสริมนม คร้ังที ่3 (นมปดิ
เทอม)

103,740.12      - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่29/2562  
ลว. 15 ม.ีค.62

7 จา้งกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวย ู
หมูท่ี ่7 จ านวน 3 สาย

439,000.00     440,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจรัญกอ่สร้าง ร้านจรัญกอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่18/2562 
 ลว.18 ม.ีค.62

8 จา้งท าปา้ยโครงการจดันทิรรศการ 
ทกัษะทางวชิาการ ศพด.เครือขา่ย 
อ าเภอเรณูนคร

3,600.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๋ย ดีไซน์ ร้านตุ๋ย ดีไซน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่20/2562  
ลว.18 ม.ีค.62

9 จา้งกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวย ู
หมูท่ี ่13 สายนางเทศทาน ี- นางประวี

239,500.00     240,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชลดา หจก.ชลดา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที่19/2562 
 ลว.19 ม.ีค.62

วนัที ่ 5  เมษายน  2562

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



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

วนัที ่ 5  เมษายน  2562

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

10 จา้งวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั คสล.
หมูท่ี ่ 8  สายนายทรงมา - นางอไุร

239,500.00     240,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อุม้บญุเอน็จเินยีร่ิง หจก.อุม้บญุเอน็จเินยีร่ิง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที ่20/2562 
 ลว.19 ม.ีค.62

11 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในการแขง่ขนัทกัษะ 
ทางวชิาการ ศพด.เครือขา่ยอ าเภอเรณู
นคร

5,000.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านอนรัุตนเ์คร่ืองเขยีน ร้านอนรัุตนเ์คร่ืองเขยีน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่30/2562  
ลว. 19 ม.ีค.62

12 จา้งประกอบเล้ียงอาหาร ตามโครงการ 
จดันทิรรศการการแขง่ขนัทกัษะ ทาง
วชิาการ ศพด.เครือขา่ยอ าเภอเรณูนคร

11,000.00        - เฉพาะเจาะจง นางปยิรัตน ์ สุขรี นางปยิรัตน ์ สุขรี เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่21/2562  
ลว.19 ม.ีค.62

13 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ตกแต่งเวท ีและจดั
สถานที่

3,900.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านอนรัุตนเ์คร่ืองเขยีน ร้านอนรัุตนเ์คร่ืองเขยีน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่31/2562  
ลว. 20 ม.ีค.62

14 ซ้ือวสัดุการเกษตร (สายสูบน้ า PVC) 2,000.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านชยัวฒันก์ารค้า ร้านชยัวฒันก์ารค้า เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่32/2562  
ใบส่ังจา้ง เลขที ่23/2562

15 จา้งซ่อมแซมรถน้ า หมายเลขทะเบยีน 
80-6152 นครพนม

800.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านอาทติการยาง ร้านอาทติการยาง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่23/2562  
ลว.21 ม.ีค.62

16 จา้งวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั คสล.
หมูท่ี ่9  รวม  3  สาย

236,500.00     237,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อุม้บญุเอน็จเินยีร่ิง หจก.อุม้บญุเอน็จเินยีร่ิง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

สัญญาจา้ง เลขที ่21/2562 
 ลว.25 ม.ีค.62

17 ซ้ือค่ารับรองประชมุประชาคม โครงการ
ลดขยะ ลดโรค

4,650.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านบญุบวัทองพาณิชย์ ร้านบญุบวัทองพาณิชย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่33/2562  
ลว. 25 ม.ีค.62

18 ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแขง็ ตามโครงการลดขยะ
ลดโรค

3,000.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเนนิน้ าค า ร้านน้ าด่ืมเนนิน้ าค า เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่34/2562  
ลว. 25 ม.ีค.62

19 ซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ ตามโครงการลดขยะ 
ลดโรค

2,350.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านลดาภรณ์กอ่สร้าง ร้านลดาภรณ์กอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่35/2562  
ลว. 25 ม.ีค.62

20 จดัซ้ือยางรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กข
 7060 นครพนม พร้อมท าการเปล่ียน 
จ านวน  4  เส้น

14,800.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านอาทติยก์ารยาง ร้านอาทติยก์ารยาง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่36/2562  
ลว. 27 ม.ีค.62

21 จา้งท าปา้ยไวนลิโครงการวดั รัฐ ประชา 540.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๋ย ดีไซน์ ร้านตุ๋ย ดีไซน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่24/2562  
ลว.27 ม.ีค.62



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

วนัที ่ 5  เมษายน  2562

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

22 จา้งซ่อมแซมรถน้ า หมายเลขทะเบยีน 
80-6152 นครพนม

17,000.00        - เฉพาะเจาะจง หจก.หงษแ์ดง หจก.หงษแ์ดง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา

ใบส่ังจา้ง เลขที ่25/2562  
ลว.29 ม.ีค.62


