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

ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บำ้นหนองบวั หมู่ 10 310,000.00  310,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษภ์ำบำดล ร้ำนรุ่งโรจน์ส่ือสำร เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง 61/2564

310,000 บำท 309,000 บำท ลว.1  มี.ค  2564

2 จ้ำงเหมำบริกำรส ำรวจข้อมูลสุนัขและแมว 3,366.00       - เฉพำะเจำะจง นำยวทิรู  ค ำศรีสุข นำยวทิรู  ค ำศรีสุข เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง 62/2564
3,366  บำท 3,366  บำท ลว. 5  มี.ค  2564

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บำ้นหนองอ้ม หมู่ 3 300,000.00  300,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษภ์ำบำดำล ร้ำนพงษภ์ำบำดำล เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง 63/2564
300,000 บำท 298,000  บำท ลว. 11  มี.ค  2564

4 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำปำ้ยไวนิล โครงกำรแข่งขัน 700.00         - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ที.ซี คอม ร้ำน ที.ซี คอม เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   64/2564
กีฬำ ศพด. อบต.หนองอ้ม 700  บำท 700  บำท ลว. 16  มี.ค  2564

5 จ้ำงเหมำบริกำรจัดสถำนที่โครงกำรแข่งขัน 2,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยพงศักด์ิ  ประสิทธิ์ นำยพงศักด์ิ  ประสิทธิ์ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   64/2564
กีฬำ ศพด. อบต.หนองอ้ม 2000  บำท 2000  บำท ลว. 17  มี.ค  2564

6 จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองเสียงโครงกำรแข่งขัน 2,500.00       - เฉพำะเจำะจง นำยอ่อนตำ  ลดำพนั นำยอ่อนตำ  ลดำพนั เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   65/2564
กีฬำ ศพด. อบต.หนองอ้ม 2,500 บำท 2,500 บำท ลว. 17  มี.ค  2564

7 จ้ำงเหมำบริกำรประกอบอำหำรวำ่งโครงกำร 8,750.00       - เฉพำะเจำะจง นำงประสงฆ์  ทำทอง นำงประสงฆ์  ทำทอง เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   66/2564
แข่งขันกีฬำ ศพด. อบต.หนองอ้ม 8,750  บำท 8,750  บำท ลว. 17  มี.ค  2564

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



8 จ้ำงเหมำบริกำรประกอบอำหำรเช้ำ โครงกำร 30,000.00     - เฉพำะเจำะจง นำงสกุลศรี  แก้ววงษำ นำงสกุลศรี  แก้ววงษำ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   67/2564
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับพทุธศำสนิกชน 30,000  บำท 30,000  บำท ลว. 18  มี.ค  2564
ต ำบลหนองอ้ม ประจ ำป ี2564

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บำ้นหอ่งปอ หมู่ 7 310,000.00  310,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.บญุเพง็พำณิชย์ หจก.บญุเพง็พำณิชย์ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   69/2564
310,000 บำท 310,000 บำท ลว. 19  มี.ค  2564

10 จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยอะคลิลิกโครงกำรซ่อมแซม 2,016.00       - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวธุโฆษณำ ร้ำนวธุโฆษณำ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   70/2564
ที่อยู่อำศัยผู้สูงอำยุ 2,016  บำท 2,016  บำท ลว. 23 มี.ค  2564

11 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมรถบรรทกุน้ ำดับเพลิง 26,475.00     - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคสมหวงัพำณิชย์ ร้ำนโชคสมหวงัพำณิชย์ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง   71/2564
หมำยเลขทะเบยีน บล 6163 อุบลรำชธำนี 26,475  บำท 26,475  บำท ลว. 23 มี.ค  2564

12 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถบรรทกุน้ ำ 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยสมพร  พนัธโ์สรี นำยสมพร  พนัธโ์สรี เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  72/2564
ดับเพลิง  ประจ ำเดือน  เมษำยน  2564 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว. 24 มี.ค  2564

13 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดับเพลิง 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยประวทิ  ทปีเีนตร นำยประวทิ  ทปีเีนตร เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  73/2564
ประจ ำเดือน  เมษำยน 2564 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว. 24 มี.ค  2564

14 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนวทิยุ 6,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำยวทิรู  ค ำศรีสุข นำยวทิรู  ค ำศรีสุข เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  74/2564
ประจ ำเดือน  เมษำยน 2564 6,000 บำท/เดือน 6,000 บำท/เดือน ลว. 24 มี.ค  2564

15 จ้ำงเหมำยำนพำหนะระบ-ส่ง ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 48,000.00     - เฉพำะเจำะจง นำยสำ  สีลำกุล นำยสำ  สีลำกุล เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  75/2564
อบรมใหค้วำมรู้และกำรศึกษำดูงำน 48,000 บำท 48,000 บำท ลว. 29 มี.ค  2564

16 จ้างเหมาบริการจัดท าปา้ยโครงการอบรม 450.00         - เฉพำะเจำะจง ร้าน ที.ซี.คอม ร้าน ที.ซี.คอม เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  76/2564
ใหค้วามรู้และการศึกษาดูงาน 450  บำท 450  บำท ลว. 29 มี.ค  2564



17 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนส ำรวจข้อมูลภำคสนำม 7,000.00       - เฉพำะเจำะจง นำงสุจิตรำ  ชุมพนัธ์ นำงสุจิตรำ  ชุมพนัธ์ เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง จ้ำง  77/2564
ประจ ำเดือน  เมษำยน  2564 7,000 บำท 7,000 บำท ลว. 30  มี.ค  2564

18 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  ส ำนักปลัด อบต. 31,430.00     - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจแอนด์ดีเซ็นเตอร์ ร้ำนเจแอนด์ดีเซ็นเตอร์ เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ  17/2564
31,430 บำท 31,430 บำท ลว. 4 มี.ค 2564

15 จัดซ้ือน้ ำด่ืมตำมโครงกำรจัดเก็บภำษเีคล่ือนที่ 1,300.00       - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวไิชย์พำณิชย์ ร้ำนวไิชย์พำณิชย์ เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ  18/2564
ประจ ำป ี2564 1,300 บำท 1,300 บำท ลว. 8 มี.ค 2564

16 จัดซ้ือถ้วยรำงวลัโครงกำรข่งขันกีฬำสำน 1,150.00       - เฉพำะเจำะจง หจก.อุบลสปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก.อุบลสปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ  19/2564
สัมพนัธ ์ศพด.หนองอ้ม 1,150  บำท 1,150  บำท ลว. 15 มี.ค 2564

17 จัดซ้ือของรำงวลัโครงกำรข่งขันกีฬำสำน 2,550.00       - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวไิชย์พำณิชย์ ร้ำนวไิชย์พำณิชย์ เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ  20/2564
สัมพนัธ ์ศพด.หนองอ้ม 2,550  บำท 2,550  บำท ลว. 16 มี.ค 2564

18 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงกำรข่งขันกีฬำสำน 2,550.00       - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวไิชย์พำณิชย์ ร้ำนวไิชย์พำณิชย์ เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ  21/2564
สัมพนัธ ์ศพด.หนองอ้ม 2,550  บำท 2,550  บำท ลว. 16 มี.ค 2564

18 จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซมที่อยู่อำศัยผู้สูงอำยุ 20,000.00     - เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีอุดมชัยกิจ ร้ำนศรีอุดมชัยกิจ เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ซ้ือ  22/2564
20,000 บำท 20,000 บำท ลว. 22 มี.ค 2564


