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

ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
1 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่ง ผู้เข้ำร่วมขบวนแห่ 3,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยจันทร์  โพธทิดั นำยจันทร์  โพธทิดั เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง 25/2564

งำนแข่งวำ่วเปำ่โหวด ประจ ำป ี2563 4,000 บำท 4,000 บำท ลว.2  ธนัวำคม 2563

2 จ้ำงเหมำรถเคร่ืองเสียงร่วมขบวนแห ่งำนแข่งวำ่ว 3,500.00       - เฉพำะเจำะจง นำยวชิิต  ศรีสังขำล นำยวชิิต  ศรีสังขำล เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง 26/2564
เปำ่โหวด ประจ ำป ี2563 3,500 บำท 3,500 บำท ลว.2  ธนัวำคม 2563

3 จ้ำงเหมำจัดท ำรถประดับตกแต่งขบวนวำ่ว 35,000.00     - เฉพำะเจำะจง นำยวรียุทธ  บดุดำโจม นำยวรียุทธ  บดุดำโจม เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  27/2564
งำนแข่งวำ่วเปำ่โหวด ประจ ำป ี2563 35,000 บำท 35,000 บำท ลว.2  ธนัวำคม 2563

4 จ้ำงเหมำแต่งหน้ำพร้อมเช่ำชุดนำงร ำ 35,000.00     - เฉพำะเจำะจง นำงธญัทพิย์ เจริญสินอิทธกิุล นำงธญัทพิย์ เจริญสินอิทธกิุล เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  28/2564
งำนแข่งวำ่วเปำ่โหวด ประจ ำป ี2563 35,000 บำท 35,000 บำท ลว.2  ธนัวำคม 2563

5 จ้ำงเหมำแต่งหน้ำนำงงำม 12,500.00     - เฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ  จักขุพนัธ์ นำยสุริยำ  จักขุพนัธ์ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  29/2564
งำนแข่งวำ่วเปำ่โหวด ประจ ำป ี2563 12,500 บำท 12,500 บำท ลว.2  ธนัวำคม 2563

6 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 3,240.00       - เฉพำะเจำะจง ร้ำนคฑำวธุกำรค้ำ ร้ำนคฑำวธุกำรค้ำ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  30/2564
จ ำนวน 2 รำยกำร 3,240 บำท 3,240 บำท ลว.9  ธนัวำคม 2563

7 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนส ำรวจข้อมูลภำคสนำม 3,900.00       - เฉพำะเจำะจง น.ส.สรำรัตน์  ศิริณู น.ส.สรำรัตน์  ศิริณู เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  31/2564
ประจ ำเดือน  ธนัวำคม  2563 3,900 บำท 3,900 บำท ลว.7  ธนัวำคม 2563

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธันวาคม   พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม  อ าเภอทุง่ศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี



8 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 2,500.00       - เฉพำะเจำะจง ร้ำนใหม่กำรไฟฟำ้ ร้ำนใหม่กำรไฟฟำ้ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  32/2564
หมำยเลขทะเบยีน กจ 6753 อุบลรำชธำนี 2,500 บำท 2,500 บำท ลว.22  ธนัวำคม 2563

9 จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยไวนิลโครงกำรปอ้งกันและ 1,050.00       - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวธุโฆษณำ ร้ำนวธุโฆษณำ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง 33/2564
ลดอุบติัเหตุช่วงเทศกำลปใีหม่ 1,050  บำท 1,050  บำท ลว.23 ธนัวำคม 2563

10 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถบรรทกุน้ ำ 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยจันทร์  โพธทิดั นำยจันทร์  โพธทิดั เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  34/2564
ดับเพลิง  ประจ ำเดือน มกรำคม   2564 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว.29  ธนัวำคม 2563

11 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดับเพลิง 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยแสวง  มิ่งขวญั นำยแสวง  มิ่งขวญั เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  35/2564
ประจ ำเดือน มกรำคม   2564 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว.29  ธนัวำคม 2563

12 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนวทิยุ 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยยม  ใจเครือ นำยยม  ใจเครือ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  36/2564
ประจ ำเดือน มกรำคม   2564 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว.29  ธนัวำคม 2563

13 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนส ำรวจข้อมูลภำคสนำม 7,000.00       - เฉพำะเจำะจง น.ส.สรำรัตน์  ศิริณู น.ส.สรำรัตน์  ศิริณู เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  37/2564
ประจ ำเดือน  มกรำคม   2564 7,000 บำท 7,000 บำท ลว.30 ธนัวำคม 2563

14 จัดซ้ือวสัดุตำมโครงกำรปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 4,200.00       - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวไิชย์พำณิชย์ ร้ำนวไิชย์พำณิชย์ เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ  9/2564
ทำงถนนช่วงเทศกำลปใีหม่ ประจ ำป ี2564 4,200 บำท 4,200 บำท ลว. 28 ธนัวำคม 2563

15 จัดซ้ือน้ ำด่ืมตำมโครงกำรรณรงค์และส่งเสริม 1,470.00       - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวไิชย์พำณิชย์ ร้ำนวไิชย์พำณิชย์ เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ  10/2564
กำรลดปริมำณขยะ กำรทิ้ง กำรแยกขยะและ 1,470  บำท 1,470  บำท ลว. 29 ธนัวำคม 2563
กำรก ำจัดขยะ

15 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จัดซ้ือหนิเกล็ด 100,000.00   - เฉพำะเจำะจง หจก.บญุเพง็พำณิชย์ หจก.บญุเพง็พำณิชย์ เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ  11/2564
100,000 บำท 100,000 บำท ลว. 29 ธนัวำคม 2563


