
ล ำดับ วงเงินจัดซ้ือ/ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตูผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ เหตุผล
ท่ี จัดจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง สนับสนุน
1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 34,320 34,320 เฉพำะเจำะจง หจก.อุบลไอเฟค เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 11/2565 ลว 5 ม.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงส ำนักงำน (กองช่ำง) 38,885 38,885 เฉพำะเจำะจง หจก.วำรินทร์ นพรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 12/2565 ลว 13 ม.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง) 250 250 เฉพำะเจำะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 13/2565 ลว 13 ม.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
4 จัดเหมำปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน (กองช่ำง) 16,500 16,500 เฉพำะเจำะจง นำยสิริวัฒน์  พรมบุญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 38/2565 ลว 13 ม.ค.2565 1

ตำมเง่ือนไข
5 จ้ำงเหมำย้ำยเคร่ืองปรับอำกำศ (กองช่ำง) 13,482 13,482 เฉพำะเจำะจง บ.บ้ำนก่ออิเล็คทรอนิกส์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 39/2565 ลว 13 ม.ค. 2565 1

เซอร์วิส จ ำกัด ตำมเง่ือนไข
6 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) 2,300 2,300 เฉพำะเจำะจง หจก.อุบลไอเฟค เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 40/2565 ลว 13 ม.ค. 2565 1

และเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กองช่ำง) ตำมเง่ือนไข
7 จ้ำงเหมำย้ำยเคร่ืองรับสัญญำณจำนดำวเทียม 2,140 2,140 เฉพำะเจำะจง บ.บ้ำนก่ออิเล็คทรอนิกส์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 41/2565 ลว 13 ม.ค. 2565 1

ทีวี 456-56-0001 (กองช่ำง) เซอร์วิส จ ำกัด ตำมเง่ือนไข
8 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 1,735 1,735 เฉพำะเจำะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 14/2565 ลว 19 ม.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
9 จ้ำงเหมำย้ำยกล้องวงจรปิดรอบส ำนักงำน 13,600 13,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประดิษฐ์อิเล็คคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 42/2565 ลว 19 ม.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
10 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (สป.) 7,580 7,580 เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกัด(มหำชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 15/2565 ลว 14 ม.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 58,760 58,760 เฉพำะเจำะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 16/2565 ลว 26 ม.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
12 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 1,800 1,800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประดิษฐ์อิเล็คคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 43/2565 ลว 21 ม.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 10,400 10,400 เฉพำะเจำะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 17/2565 ลว 26 ม.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือนมกรำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือนกุมภำพันธ์ 2565



ล ำดับ วงเงินจัดซ้ือ/ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตูผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ เหตุผล
ท่ี จัดจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง สนับสนุน
1 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.12 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง  สืบบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 44/2565 ลว 1 ก.พ. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
2 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.2 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง  ค ำแสนรำช เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 45/2565 ลว 1 ก.พ. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
3 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.3 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมเกียรติ  โพธิกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 46/2565 ลว 1 ก.พ. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
4 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.7 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง นำยสถี  ปทุมรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 47/2565 ลว 1 ก.พ. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
5 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชุลีภรณ์  ดอกดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 48/2565 ลว 1 ก.พ. 2565 1

เซอร์วิส จ ำกัด ตำมเง่ือนไข
6 จ้ำงเหมำคนงำนประจ ำรถบรรทุกน้ ำ 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุวัฒน์  บุสภำค เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 59/2565 ลว 1 ก.พ. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
7 จ้ำงเหมำคนงำนเข้ำเวรยำมประจ ำรถบรรทุกน้ ำ 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยบัวลี  พรมบุญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 50/2565 ลว 1 ก.พ. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
8 จ้ำงเหมำคนงำนเข้ำเวรยำมประจ ำรถบรรทุกน้ ำ 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยประเทือง ประครองพันธ์เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 51/2565 ลว 1ก.พ. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
9 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองเสียงห้องประชุมของ 3,880 3,880 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประดิษฐ์อิเล็คคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 52/2565 ลว 8 ก.พ. 2565 1

อบต.โนนกำเล็น ตำมเง่ือนไข
10 จ้ำงเหมำซ่อมแซมวิทยุส่ือสำรเคร่ืองแดง 5 เคร่ือง 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประดิษฐ์อิเล็คคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 53/2565 ลว 11 ก.พ. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
11 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลัด) 3,400 3,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประดิษฐ์อิเล็คคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 54/2565 ลว 21 ก.พ. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
12 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง) 226,470 226,470 เฉพำะเจำะจง หจก.บีบีวิศวกรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 18/2565 ลว 28 ก.พ. 2565 1

ตำมเง่ือนไข

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือนมีนำคม 2565



ล ำดับ วงเงินจัดซ้ือ/ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตูผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ เหตุผล
ท่ี จัดจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง สนับสนุน
1 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.12 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง  สืบบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 55/2565 ลว 1 มี.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
2 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.2 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง  ค ำแสนรำช เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 56/2565 ลว 1 มี.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
3 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.3 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมเกียรติ  โพธิกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 57/2565 ลว 1 มี.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
4 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.7 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง นำยสถี  ปทุมรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 58/2565 ลว 1 มี.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
5 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชุลีภรณ์  ดอกดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 59/2565 ลว 1 มี.ค. 2565 1

เซอร์วิส จ ำกัด ตำมเง่ือนไข
6 จ้ำงเหมำคนงำนประจ ำรถบรรทุกน้ ำ 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุวัฒน์  บุสภำค เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 60/2565 ลว 1 มี.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
7 จ้ำงเหมำคนงำนเข้ำเวรยำมประจ ำรถบรรทุกน้ ำ 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยประมวล  ประทุมรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 61/2565 ลว 1 มี.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
8 จ้ำงเหมำคนงำนเข้ำเวรยำมประจ ำรถบรรทุกน้ ำ 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุบิน  วระจันทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 62/2565 ลว 1 มี.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง) 12,920 12,920 เฉพำะเจำะจง หจก.บีบีวิศวกรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 19/2565 ลว 4 ก.พ. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
10 จัดซ้ือทรำยอะเบทและน้ ำยำพ่นยุง 119,600 119,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.พำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 20/2565 ลว 10 มี.ค. 2565 1

ตำมเง่ือนไข
11 จ้ำงเหมำเวทีพร้อมเคร่ืองเสียงตำมโครงกำรธรรมนูญ 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง นำยปิยะพงศ์  ศรีมณี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 63/2565 ลว 14 มี.ค. 2565 1

ต ำบลโนนกำเล็นว่ำด้วยกำรป้องกันโรคโควิด-19 ตำมเง่ือนไข
12 จ้ำงเหมำค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมตำมโครงกำร 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง นำยสถิตย์  ปัดถำสำย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 64/2565 ลว 14 มี.ค. 2565 1

ธรรมนูญต ำบลโนนกำเล็นว่ำด้วยกำรป้องกันโรคโควิด-19 ตำมเง่ือนไข
13 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและจัดสถำนท่ีตำมโครงกำร 4,971 4,971 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน)เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 21/2565 ลว 15 มี.ค. 2565 1

ธรรมนูญต ำบลโนนกำเล็นว่ำด้วยกำรป้องกันโรคโควิด-19 ตำมเง่ือนไข

ล ำดับ วงเงินจัดซ้ือ/ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตูผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ เหตุผล

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือนมีนำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง



ท่ี จัดจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง สนับสนุน
14 จ้ำงเหมำท ำป้ำยและรูปเล่มตำมโครงกำรธรรมนูญ 12,720 12,720 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิงห์ดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 65/2565 ลว 15 มี.ค. 2565 1

ต ำบลโนนกำเล็นว่ำด้วยมำตรำกำรป้องกันโรคโควิด-19 ตำมเง่ือนไข
1

15 จ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร กำรให้ควำมรู้ ตำมโครงกำร 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำววลัยพร  บุญโสม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 66/2565 ลว 15 มี.ค. 2565
ธรรมนูญต ำบลโนนกำเล็นว่ำด้วยกำรป้องกันโรคโควิด-19 ตำมเง่ือนไข

16 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียน 5,700 5,700 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนวลจันทร์  สำรีอำจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 67/2565 ลว 31 มี.ค. 2565
สุนัขและแมว ภำยในต ำบลโนนกำเล็น ตำมเง่ือนไข

ล ำดับ วงเงินจัดซ้ือ/ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตูผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ เหตุผล
ท่ี จัดจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง สนับสนุน
1 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 4,973 4,973 เฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ  บุปผำสิงห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 1/2565 ลว 1 ต.ค. 2564 1

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือนตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง



ตำมเง่ือนไข
2 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 4,985.92 4,985.92 เฉพำะเจำะจง หจก.มีดีพร้ินต้ิง โอเอเซลแอนเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 1/2565 ลว 1 ต.ค. 2564 1

เซอร์วิส จ ำกัด ตำมเง่ือนไข
3 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสมจิตร  นวลภักดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 2/2565 ลว 1 ต.ค. 2564 1

บริเวณรอบ อบต.โนนกำเล็น ตำมเง่ือนไข
4 จ้ำงเหมำยำมดูแลรักษำควำมปลอดภัยบริเวณโดยรอบ 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง นำยนิยม  ภำดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 3/2565 ลว 1 ต.ค. 2564 1

อบต.โนนกำเล็น ตำมเง่ือนไข
5 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนดูแลศูนย์สูบน้ ำบ้ำนบุ่ง หมู่ 4 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำงไพบูลย์  สำรีอำจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 4/2565 ลว 1 ต.ค. 2564 1

ตำมเง่ือนไข
6 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนดูแลศูนย์สูบน้ ำบ้ำนบุ่ง หมู่ 9 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยรังสิทธ์ิ  จันทะสำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 5/2565 ลว 1 ต.ค. 2564 1

ตำมเง่ือนไข
7 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนดูแลศูนย์สูบน้ ำบ้ำนบุ่ง หมู่ 2 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยสรวย  ปุณประวัติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 6/2565 ลว 1 ต.ค. 2564 1

ตำมเง่ือนไข
8 จ้ำงเหมำคนงำนรักษำควำมสะอำดและรักษำทรัพย์สิน 5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง นำงเจียม  สืบบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 7/2565 ลว 1 ต.ค. 2564 1

บริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเปือย ตำมเง่ือนไข
9 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.12 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง  สืบบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 8/2565 ลว 1 ต.ค. 2564 1

ตำมเง่ือนไข
10 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.2 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง  ค ำแสนรำช เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 9/2565 ลว 1 ต.ค. 2564 1

ตำมเง่ือนไข
11 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.7 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง นำยสถี  ปทุมรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 10/2565 ลว 1 ต.ค. 2564 1

ตำมเง่ือนไข
12 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.3 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมเกียรติ  โพธิกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 11/2565 ลว 1 ต.ค. 2564 1

ตำมเง่ือนไข
13 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชุลีภรณ์  ดอกดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 12/2565 ลว 1 ต.ค. 2564 1

ตำมเง่ือนไข
14 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรเลือกต้ัง ปี 2565 76,000 76,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.พำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 13/2565 ลว 8 ต.ค. 2564

ตำมเง่ือนไข

ล ำดับ วงเงินจัดซ้ือ/ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตูผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ เหตุผล
ท่ี จัดจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง สนับสนุน
1 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.12 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง  สืบบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 14/2565 ลว 8 พ.ย. 2564 1

ตำมเง่ือนไข

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือนพฤศจิกำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง



2 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.2 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง  ค ำแสนรำช เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 15/2565 ลว 1 พ.ย. 2564 1
ตำมเง่ือนไข

3 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.3 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมเกียรติ  โพธิกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 16/2565 ลว 1 พ.ย. 2564 1
ตำมเง่ือนไข

4 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.7 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง นำยสถี  ปทุมรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 17/2565 ลว 1 พ.ย. 2564 1
ตำมเง่ือนไข

5 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชุลีภรณ์  ดอกดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 18/2565 ลว 1 พ.ย. 2564 1
ตำมเง่ือนไข

6 จ้ำงเหมำจัดท ำตรำยำงประทับเลือกต้ังและคู่มือ 53,250 53,250 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลซ่ีฟำร์ม บำยวิจิตรำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 19/2565 ลว 12 พ.ย. 2564 1
ประชำชนเลือกต้ังนำยกและสมำชิก ปี 2565 ตำมเง่ือนไข

7 จ้ำงเหมำซ่อมแซมท ำควำมสะอำดและเติมน้ ำยำ 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัฒนำแอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 20/2565 ลว 18 พ.ย. 2564 1
เคร่ืองปรับอำกำศ ตำมเง่ือนไข

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 11,910 11,910 เฉพำะเจำะจง บ้ำนยำอุบลพัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 2/2565 ลว 16 พ.ย. 2564 1
ตำมเง่ือนไข

9 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวัน 25,750 25,750 เฉพำะเจำะจง นำงนิตยำ  หูตำชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 21/2565 ลว 22 พ.ย. 2564 1
ตำมเง่ือนไข

10 จัดซ้ือวัสดุเลือกต้ัง ส.อบต.และนำยก อบต. ปี 2565 124,064 124,064 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลซ่ีฟำร์ม บำยวิจิตรำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 2/2565 ลว 23 พ.ย. 2564 1
ตำมเง่ือนไข

11 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลอบรม กปน. 900 900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลซ่ีฟำร์ม บำยวิจิตรำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 22/2565 ลว 22  พ.ย. 2564 1
ตำมเง่ือนไข

12 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล ในกำรเลือกต้ังปี 2565 2,200 2,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลซ่ีฟำร์ม บำยวิจิตรำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 23/2565 ลว 22 พ.ย. 2564 1
ตำมเง่ือนไข

13 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ (ชนิด P 8000) 5,100 5,100 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลซ่ีฟำร์ม บำยวิจิตรำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 4/2565 ลว 23 พ.ย. 2564 1
ตำมเง่ือนไข

ล ำดับ วงเงินจัดซ้ือ/ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตูผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ เหตุผล
ท่ี จัดจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง สนับสนุน
14 จัดซ้ือโคมไฟโซล่ำเซลล์ 48,685 48,685 เฉพำะเจำะจง หจก.บุญชูวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 5/2565 ลว 23 พ.ย. 2564 1

ตำมเง่ือนไข
15 จัดซ้ือถุงมือยำง (ขนำด L) 3,300 3,300 เฉพำะเจำะจง บ้ำนยำอุบลพัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 6/2565 ลว 23 พ.ย. 2564 1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือนพฤศจิกำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง



ตำมเง่ือนไข
16 จ้ำงท ำป้ำยประกำสผลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร นำยก, 20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.พำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 24/2565 ลว 23 พ.ย. 2564 1

สมำชิก จ ำนวน 3 ป้ำย ตำมเง่ือนไข
17 จ้ำงจัดท ำป้ำยบอกสถำนท่ีเลือกต้ัง 14 ผืน 6,300 6,300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลซ่ีฟำร์ม บำยวิจิตรำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 25/2565 ลว 23 พ.ย. 2564 1

ป้ำยบอกต ำแหน่งในสถำนท่ีเลือกต้ัง 14 ผืน ตำมเง่ือนไข
18 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.12 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง  สืบบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 26/2565 ลว 30 พ.ย. 2564 1

ตำมเง่ือนไข
19 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.2 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง  ค ำแสนรำช เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 27/2565 ลว 30 พ.ย. 2564 1

ตำมเง่ือนไข
20 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.3 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมเกียรติ  โพธิกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 28/2565 ลว 30 พ.ย. 2564 1

ตำมเง่ือนไข
21 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.7 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง นำยสถี  ปทุมรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 29/2565 ลว 30 พ.ย. 2564 1

ตำมเง่ือนไข
22 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชุลีภรณ์  ดอกดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 30/2565 ลว 30 พ.ย. 2564 1

ตำมเง่ือนไข

ล ำดับ วงเงินจัดซ้ือ/ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตูผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ เหตุผล
ท่ี จัดจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง สนับสนุน
1 จัดซ้ือซัมเมิร์ส พร้อมอุปกรณ์ 12,500 12,500 เฉพำะเจำะจง หจก.วำรินอิสำนมอเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 7/2565 ลว 8 ธ.ค. 2564 1

ตำมเง่ือนไข
2 จัดซ้ือป้ำยสำมเหล่ียมหยุดตรวจชนิดโปร่ง ป้ำยไฟ 25,000 25,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำลัยพรอิเลคทรอนิคส์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 8/2565 ลว 15 ธ.ค. 2564 1

หยุดตรวจ จ ำนวน 2 ชุด เคมีภัณฑ์ ตำมเง่ือนไข

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือนธันวำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี



3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน สป. 41,011 41,011 เฉพำะเจำะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 9/2565 ลว 24 ธ.ค. 2564 1
ตำมเง่ือนไข

4 จ้ำงเหมำท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ภำษีท้องถ่ินและ 2,448 2,448 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิวโอเคป้ำย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 31/2565 ลว 27 ธ.ค. 2564 1
ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงปี 2565 ตำมเง่ือนไข

5 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ 400 400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิวโอเคป้ำย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 32/2565 ลว 27 ธ.ค. 2564 1
ทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565 ตำมเง่ือนไข

6 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง  เดือนมกรำคม 2565 5,340 5,340 เฉพำะเจำะจง ป้ัมสมำนบริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 10/2565 ลว 30 ธ.ค. 2564 1
ตำมเง่ือนไข

7 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.12 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง  สืบบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 33/2565 ลว 30 ธ.ค. 2564 1
ตำมเง่ือนไข

8 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.2 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง  ค ำแสนรำช เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 34/2565 ลว 30 ธ.ค. 2564 1
ตำมเง่ือนไข

9 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชุลีภรณ์  ดอกดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 37/2565 ลว 30 ธ.ค. 2564 1
ตำมเง่ือนไข

10 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.3 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมเกียรติ  โพธิกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 35/2565 ลว 30 ธ.ค. 2564 1
ตำมเง่ือนไข

11 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนเก็บเงินค่ำน้ ำประปำ ม.7 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง นำยสถี  ปทุมรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 36/2565 ลว 30 ธ.ค. 2564
ตำมเง่ือนไข


