
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
จัดจ้ำง และรำคำที่เสนอ รำคำที่ซ้ือหรือจ้ำง สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
1 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,100.00       - เฉพำะเจำะจง ร้ำนปญัญำอิเล็กทรอนิกส์ ร้ำนปญัญำอิเล็กทรอนิกส์ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  78/2564

ภำยในส ำนักงำน  จ ำนวน 3 เคร่ือง 2,100 บำท 2,100 บำท ลว. 7 เม.ย 2564

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บำ้นเบญจ์ หมู่ 4 340,000.00   - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษภ์ำบำดำล ร้ำนพงษภ์ำบำดำล เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง 79/2564
340,000 บำท 338,000  บำท ลว. 8 เม.ย 2564

3 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำปำ้ยโครงกำรปอ้งกัน 1,200.00       - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ที.ซี คอม ร้ำน ที.ซี คอม เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง 80/2564
และลดอุบติัเหตุช่วงเทศกำล 1,200  บำท 1,200  บำท ลว. 8 เม.ย 2564

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บำ้นหนองขี้เหน็ 351,000.00  351,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษภ์ำบำดำล ร้ำนพงษภ์ำบำดำล เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง 81/2564
หมู่ 2 351,000 บำท 349,000 บำท ลว. 9 เม.ย 2564

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บำ้นทองสวสัด์ิ หมู่ 9 310,000.00  309,900.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บญุเพง็พำณิชย์ หจก.บญุเพง็พำณิชย์ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   82/2564
309,900  บำท 308,000  บำท ลว. 22 เม.ย 2564

6 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถบรรทกุน้ ำ 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยจันทร์ โพธทิดั นำยจันทร์ โพธทิดั เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  83/2564
ดับเพลิง  ประจ ำเดือน พฤษภำคม  2564 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว. 28 เม.ย 2564

7 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดับเพลิง 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยบญุสอน  ระดำดก นำยบญุสอน  ระดำดก เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  84/2564
ประจ ำเดือน  พฤษภำคม 2564 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว. 28 เม.ย 2564

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม  อ าเภอทุง่ศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี



8 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนวทิยุ 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยยม  ใจเครือ นำยยม  ใจเครือ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  85/2564
ประจ ำเดือน  พฤษภำคม 2564 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว. 28 เม.ย 2564

9 จ้างเหมาบริการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธก์าร 5,600.00       - เฉพำะเจำะจง ร้านวธุโฆษณา ร้านวธุโฆษณา เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  86/2564
คัดแยกขยะ 5,600  บำท 5,600  บำท ลว. 28 เม.ย 2564

10 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนส ำรวจข้อมูลภำคสนำม 7,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำงสุจิตรำ  ชุมพนัธ์ นำงสุจิตรำ  ชุมพนัธ์ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  87/2564
ประจ ำเดือน  พฤษภำคม  2564 7,000 บำท 7,000 บำท ลว. 28 เม.ย 2564

11 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง 17,010.00     - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจแอนด์ดีเซ็นเตอร์ ร้ำนเจแอนด์ดีเซ็นเตอร์ เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ  20/2564
17,010  บำท 17,010  บำท ลว. 7 เม.ย 2564

12 จัดซ้ือวสัดุตำมโครงกำรปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 4,200.00       - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวไิชย์พำณิชย์ ร้ำนวไิชย์พำณิชย์ เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ  21/2564
ทำงถนนช่วงเทศกำล  ประจ ำป ี2564 4,200 บำท 4,200 บำท ลว. 8 เม.ย 2564

13 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร  จ ำนวน 4 รำยกำร 3,380.00       - เฉพำะเจำะจง ร้ำนทอฝัน ร้ำนทอฝัน เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ  22/2564
3,380  บำท 3,380  บำท ลว. 29 เม.ย 2564


