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

ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
1 โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้น 480,000.00  476,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษภ์ำบำดำล ร้ำนพงษภ์ำบำดำล เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง 38/2564

บำ้นทองสวสัด์ิ หมู่ 9 476,000 บำท 475,000 บำท ลว.12 มกรำคม 2564

2 จ้ำงเหมำประกอบพธิบีวงสรวงปรำสำท 30,000.00     - เฉพำะเจำะจง จ.ส.อ.บวัลี  อินทมำตย์ จ.ส.อ.บวัลี  อินทมำตย์ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง 39/2564
บำ้นเบญจ์  ประจ ำป ี2564 30,0000 บำท 30,0000 บำท ลว.13 มกรำคม 2564

3 โครงกำรขุดลอกล ำหว้ยขี้หนู 416,700.00  416,700.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษภ์ำบำดำล ร้ำนพงษภ์ำบำดำล เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง 40/2564
416,700 บำท 471,000 บำท ลว.21 มกรำคม 2564

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บำ้นหนองอ้ม หมู่ 1 429,000.00  428,100.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บญุเพง็พำณิชย์ หจก.บญุเพง็พำณิชย์ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  41/2564
428,100 บำท 426,000 บำท ลว.21 มกรำคม 2564

5 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถบรรทกุน้ ำ 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยจันทร์  โพธทิดั นำยจันทร์  โพธทิดั เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  42/2564
ดับเพลิง  ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ ์   2564 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว.22 มกรำคม 2564

6 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดับเพลิง 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยทองใส  ค ำศรี นำยทองใส  ค ำศรี เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  43/2564
ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ ์   2564 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว.22 มกรำคม 2564

7 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนวทิยุ 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยช ำนำญ  พงษภ์ำ นำยช ำนำญ  พงษภ์ำ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  44/2564
ประจ ำเดือน  กุมภำพนัธ ์ 2564 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว.22 มกรำคม 2564

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



8 โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวตำข่ำย ศพด.หนองขี้เหน็ 50,000.00    49200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลูทรัพย์ก่อสร้ำง ร้ำนวไิชย์พำณิชย์ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  45/2564
49,200 บำท 49,000 บำท ลว.26 มกรำคม 2564

9 จ้ำงเหมำรบริกำรซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 300.00         - เฉพำะเจำะจง ร้ำน 24.com ร้ำน 24.com เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  46/2564
300 บำท 300 บำท ลว.26 มกรำคม 2564

10 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนส ำรวจข้อมูลภำคสนำม 7,000.00       - เฉพำะเจำะจง น.ส.สรำรัตน์  ศิริณู น.ส.สรำรัตน์  ศิริณู เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  47/2564
ประจ ำเดือน  กุมภำพนัธ ์  2564 7,000 บำท 7,000 บำท ลว.26 มกรำคม 2564

11 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 12,300.00     - เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงเซียง อู่ช่ำงเซียง เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  48/2564
หมำยเลขทะเบยีน กจ 6753 อุบลรำชธำนี 12,300 บำท 12,300 บำท ลว.27 มกรำคม 2564

12 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  กองช่ำง 2,800.00       - เฉพำะเจำะจง ร้ำน 24.com ร้ำน 24.com เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ  12/2564
300 บำท 300 บำท ลว. 4 มกรำคม 2564

13 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน กองช่ำง 380.00         - เฉพำะเจำะจง ร้ำนทอฝัน ร้ำนทอฝัน เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ  13/2564
380 บำท 380 บำท ลว. 5 มกรำคม 2564

14 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  กองช่ำง 2,150.00       - เฉพำะเจำะจง ร้ำนทอฝัน ร้ำนทอฝัน เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ  14/2564
2,150 บำท 2,150 บำท ลว. 4 มกรำคม 2564

15 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้  กองช่ำง 50,000.00    49938 เฉพำะเจำะจง หจก.บญุเพง็พำณิชย์ หจก.บญุเพง็พำณิชย์ เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ  16/2564
49,938 บำท 49,938 บำท ลว. 19 มกรำคม 2564


