
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

จัดจ้ำง และรำคำที่เสนอ รำคำที่ซ้ือหรือจ้ำง สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป - ดูแลท าความ 84,000.00     - เฉพำะเจำะจง นำงสำลี  สำยบญุสำ นำงสำลี  สำยบญุสำ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง 1/2564

สะอาดอาคารส านักงาน อบต.หนองอ้ม 84,000 /12 เดือน ๆ ละ 84,000 /12 เดือน ๆ ละ ลว.1 ตุลำคม 2563

7,000 บำท 7,000 บำท

2 จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภยั 72,000.00     - เฉพำะเจำะจง นำยสำกล  ค ำโสภำ นำยสำกล  ค ำโสภำ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   2/2564

สถานที่ราชการ 72,000 /12 เดือน ๆ ละ 72,000 /12 เดือน ๆ ละ ลว.1 ตุลำคม 2563

6,000 บำท 6,000 บำท

3 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป - ดูลท าความ 84,000.00     - เฉพำะเจำะจง นำยสุบลิ  วนัทวี นำยสุบลิ  วนัทวี เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  3/2564

สะอาดบริเวณปราสาทบา้นแลบญจ์และ 84,000 /12 เดือน ๆ ละ 84,000 /12 เดือน ๆ ละ ลว.1 ตุลำคม 2563

งานดูแลสวน 7,000 บำท 7,000 บำท

4 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทกุน  า 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยสมพร  พนัธโ์สรี นำยสมพร  พนัธโ์สรี เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   4/2564

ดับเพลิง  ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว.1 ตุลำคม 2563

5 จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยไข  ทองปด นำยไข  ทองปด เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  5/2564

ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว.1 ตุลำคม 2563

6 จ้างเหมาบริการพนักงานวทิยุ 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นายอนุชาติ  ไชยโยธา นายอนุชาติ  ไชยโยธา เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   6/2564

ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว.1 ตุลำคม 2563

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

จัดจ้ำง และรำคำที่เสนอ รำคำที่ซ้ือหรือจ้ำง สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

7 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ศพด.วดั 84,000.00     - เฉพำะเจำะจง นำยภำณุวทิย์  วะสุรีย์ นำยภำณุวทิย์  วะสุรีย์ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  7/2564

บา้นเบญจ์ 84,000 /12 เดือน ๆ ละ 84,000 /12 เดือน ๆ ละ ลว.1 ตุลำคม 2563

7,000 บำท 7,000 บำท

8 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ศพด. 84,000.00     - เฉพำะเจำะจง นำงสุพศิ  สมนึก นำงสุพศิ  สมนึก เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  8/2564

บา้นหนองอ้ม 84,000 /12 เดือน ๆ ละ 84,000 /12 เดือน ๆ ละ ลว.1 ตุลำคม 2563

7,000 บำท 7,000 บำท

9 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ศพด. 84,000.00     - เฉพำะเจำะจง น.ส.หนูพศิ  ทพิรัตน์ น.ส.หนูพศิ  ทพิรัตน์ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   9/2564

บา้นหนองขี เหน็ 84,000 /12 เดือน ๆ ละ 84,000 /12 เดือน ๆ ละ ลว.1 ตุลำคม 2563

7,000 บำท 7,000 บำท

10 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ศพด. 84,000.00     - เฉพำะเจำะจง นางสาวพมิพใ์จ  ปรือทอง นางสาวพมิพใ์จ  ปรือทอง เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  10/2564

บา้นหนองขี เหน็ 84,000 /12 เดือน ๆ ละ 84,000 /12 เดือน ๆ ละ ลว.1 ตุลำคม 2563

7,000 บำท 7,000 บำท

11 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  งานไฟฟา้ 84,000.00     - เฉพำะเจำะจง นายเกียรติศักด์ิ  อุราสาย นายเกียรติศักด์ิ  อุราสาย เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   11/2564

84,000 /12 เดือน ๆ ละ 84,000 /12 เดือน ๆ ละ ลว.1 ตุลำคม 2563

7,000 บำท 7,000 บำท

12 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึก 12,000.00     - เฉพำะเจำะจง นายทองแดง  สาระวนั นายเกียรติศักด์ิ  อุราสาย เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   12/2564

อบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัประจ า อบต. 12,000 บำท 12,000 บำท ลว.14 ตุลำคม 2563

13 โครงกำรก่อสร้ำงหอถังสูง ขนำด 10 ลบ.ม 320,000.00  315,800.00     เฉพำะเจำะจง ร้านพงษภ์าบาดล ร้านพงษภ์าบาดล เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   13/2564

315,800  บำท 314,000 บำท ลว.15 ตุลำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

จัดจ้ำง และรำคำที่เสนอ รำคำที่ซ้ือหรือจ้ำง สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บำ้นเบญจ์ หมู่ 4 320,000.00  315,800.00     เฉพำะเจำะจง ร้านพงษภ์าบาดล ร้านพงษภ์าบาดล เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   14/2564

ไปบำ้นหอ่งปอ หมู่ 7 315,800  บำท 314,000 บำท ลว.20 ตุลำคม 2563

15 จ้ำงเหมำดูแลเวบ็ไซต์ อบต.หนองอ้ม 7,900.00       - เฉพำะเจำะจง ร้านเวบ็อุบลด็อทคอม ร้านเวบ็อุบลด็อทคอม เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   15/2564

7,900  บำท 7,900  บำท ลว.28 ตุลำคม 2563

16 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทกุน  า 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยสมพร  พนัธโ์สรี นำยสมพร  พนัธโ์สรี เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   16/2564

ดับเพลิง  ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2563 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว. 29  ตุลำคม 2563

17 จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยไข  ทองปด นำยไข  ทองปด เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  17/2564

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2563 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว. 29  ตุลำคม 2563

18 จ้างเหมาบริการพนักงานวทิยุ 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นายอนุชาติ  ไชยโยธา นายอนุชาติ  ไชยโยธา เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  18/2564

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2563 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว. 29  ตุลำคม 2563

19 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำป ี2564 100,000.00   - เฉพำะเจำะจง บริษทั พรณัฐพงษน์วพล บริษทั พรณัฐพงษน์วพล เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ   1/2564

ปโิตรเลียม จ ำกัด ปโิตรเลียม จ ำกัด ลว.  1 ตุลำคม 2563

100,0000 บำท 100,0000 บำท

20 จัดซ้ือชุดฝึกจิตอำสำภยัพบิติัประจ ำ อบต. 10,000.00     - เฉพำะเจำะจง ร้านสิริวารินทร์ ร้านสิริวารินทร์ เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ   2/2564

10,000 บำท 10,000 บำท ลว. 14  ตุลำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

จัดจ้ำง และรำคำที่เสนอ รำคำที่ซ้ือหรือจ้ำง สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

21 จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำ 2,470.00       - เฉพำะเจำะจง ร้านวชิิตการค้า ร้านวชิิตการค้า เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ   2/2564

2,470 บำท 2,470 บำท ลว. 29 ตุลำคม 2563

22 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ ำป ี2564 50,000.00     - เฉพำะเจำะจง บริษทั ริโก้ จ ากัด (มหาชน) บริษทั ริโก้ จ ากัด (มหาชน) เปน็ผู้มีอำชีพใหเ้ช่ำโดยตรง เช่ำ  2/2564

50,000  บำท 50,000  บำท ลว. 29 ตุลำคม 2563


