
                                                                                         วันที ่  1   กุมภาพันธ์    2562                                                                                             วันที ่ 2  กันยายน    2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำจัดซ้ือ

 ผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำ

เลขที่ข้อตกลง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1

จ้างเหมาบริการ
พนักงานทั่วไป และ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
และงานที่ได้รับ
มอบหมายในสถานที่
กลาง ศูนย์ปฎบิติัการ
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวดัอุบลราชธานี

            9,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 9,000.00  นายมนัสวยี์  สายใจ  นายมนัสวยี์  สายใจ
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
77/62 ระยะเวลา 1
 เดือน  1/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

2
จัดจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถกู้ชีพ
(1669)

            4,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 4,900.00  นายรัตน์ศักด์ิ นาลาด  นายรัตน์ศักด์ิ นาลาด
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
78/62 ระยะเวลา 1
  เดือน 1/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

3

จัดจ้างเหมาบริการ
พนักงานเปดิ-ปดิ
น  าประปาหมู่บา้น หมู่ที่
 5 บา้นสวาสด์ิ

            3,225.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 3,225.00  นายนนทศักด์ิ อุวอง  นายนนทศักด์ิ อุวอง
ใบส่ังซื อเลขที่ 
79/62 ระยะเวลา 
25วนั 7/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง   ในรอบเดือน   สิงหาคม    2562
          ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี



4

จัดซื ออาหารวา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืมเพื่อเปน็ค่า
รับรองศูนย์ปฎบิติัการ
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวดัอุบลราชธานี

               560.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 560.00  ร้านนฤมลพานิช  ร้านนฤมลพานิช
ใบส่ังซื อ เลขที่ 
48/62 ระยะเวลา 5
 วนั  เดือน 9/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

5
จัดซื อครุภณัฑ์
ส านักงาน(กองช่าง)

          36,706.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 36,706.00
 บริษทัดูโฮม จ ากัด 

(มหาชน)
 บริษทัดูโฮม จ ากัด 

(มหาชน)

ใบส่ังซื อเลขที่ 
49/62 ระยะเวลา 
5วนั 15/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

6
จัดซื อตู้เก็บเอกสาร 2 
ชั น (20ช่อง)

            4,876.41 วธิเีฉพาะเจาะจง 4,876.41
 บริษทัดูโฮม จ ากัด 

(มหาชน)
 บริษทัดูโฮม จ ากัด 

(มหาชน)

ใบส่ังซื อเลขที่ 
50/62 ระยะเวลา 
5วนั 20/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

7
จัดซื อตู้เหล็กบานทบึ
(กองคลัง)

            7,789.32 วธิเีฉพาะเจาะจง 7,789.32
 บริษทัดูโฮม จ ากัด 

(มหาชน)
 บริษทัดูโฮม จ ากัด 

(มหาชน)

ใบส่ังซื อเลขที่ 
51/62 ระยะเวลา 
5วนั 20/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

8
จัดซื อตู้เก็บเอกสาร
(สถิติ)

            3,480.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 3,480.00
 บริษทัดูโฮม จ ากัด 

(มหาชน)
 บริษทัดูโฮม จ ากัด 

(มหาชน)

ใบส่ังซื อเลขที่ 
52/62 ระยะเวลา 
5วนั 20/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง



9 จัดซื อเก้าอี  (กองคลัง)             5,955.27 วธิเีฉพาะเจาะจง 5,955.27
 บริษทัดูโฮม จ ากัด 

(มหาชน)
 บริษทัดูโฮม จ ากัด 

(มหาชน)

ใบส่ังซื อเลขที่ 
53/62 ระยะเวลา 
5วนั 20/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

10 จัดซื อโต๊ะเก้าอี  (สถิติ)             6,550.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 6,550.00
 บริษทัดูโฮม จ ากัด 

(มหาชน)
 บริษทัดูโฮม จ ากัด 

(มหาชน)

ใบส่ังซื อเลขที่ 
54/62 ระยะเวลา 
5วนั 20/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

11
จัดซื อเคร่ืองปริ นเตอร์
(ส านักปลัด)

            7,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 7,700.00  ร้านพรเพชรรุ่ง  ร้านพรเพชรรุ่ง
ใบส่ังซื อเลขที่ 
55/62 ระยะเวลา 
5วนั 23/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

12
จัดซื อเคร่ืองปริ นเตอร์
(สังคมสงเคราะห์)

            4,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 4,100.00  ร้านพรเพชรรุ่ง  ร้านพรเพชรรุ่ง
ใบส่ังซื อเลขที่ 
56/62 ระยะเวลา 
5วนั 23/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

13
จัดซื อคอมพวิเตอร์
(ส านักปลัด)

          23,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 22,800.00  ร้านพรเพชรรุ่ง  ร้านพรเพชรรุ่ง
ใบส่ังซื อเลขที่ 
57/62 ระยะเวลา 
5วนั 28/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

14
จัดซื อเคร่ือง
คอมพวิเตอร์โน๊คบุ๊ค
(กองการศึกษา)

          16,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 15,800.00  ร้านพรเพชรรุ่ง  ร้านพรเพชรรุ่ง
ใบส่ังซื อเลขที่ 
58/62 ระยะเวลา 
5วนั 28/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง



15
จัดซื อคอมพวิเตอร์
(สังคมสงเคราะห์)

          17,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 17,000.00  ร้านพรเพชรรุ่ง  ร้านพรเพชรรุ่ง
ใบส่ังซื อเลขที่ 
59/62 ระยะเวลา 
5วนั 28/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

16
จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง บพ 1840 
อบ

          20,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 20,000.00  ร้านอู่น๊อตน าโชค  ร้านอู่น๊อตน าโชค
ใบส่ังจ้างเลขที่ 
80/62 ระยะเวลา 
15วนั 29/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

17

จัดจ้างซ่อมเปล่ียน
เคร่ืองตัดหญ้าแบบ
สายสะพาย จ านวน 2 
เคร่ือง

            4,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 4,900.00  ร้านพบิลูพงษสุ์ระ  ร้านพบิลูพงษสุ์ระ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 
81/62 ระยะเวลา 
5วนั 29/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

18
โครงการปรับปรุงบอ่
บาดาล(เปา่บอ่)

        161,100.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 160,000.00  หจก.บญัชาพาณิชย์  หจก.บญัชาพาณิชย์
สัญญาจ้างเลขที่ 
14/62 ระยะเวลา 
60วนั 28/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

19
โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา ม.5 บา้นสวาสด์ิ

        405,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 404,000.00  หจก.บญัชาพาณิชย์  หจก.บญัชาพาณิชย์
สัญญาจ้างเลขที่ 
15/62 ระยะเวลา 
60วนั 28/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

20
โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล) ม.1บา้นนาเลิน

        496,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 495,000.00  ร้านทรัพยแสงสุวรรณ  ร้านทรัพยแสงสุวรรณ
สัยญาจ้างเลขที่ 
16/62 ระยะเวลา
90 วนั 29/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง



21
โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล) ม.2บา้นนาหวา้

        496,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 495,000.00  ร้านทรัพยแสงสุวรรณ  ร้านทรัพยแสงสุวรรณ
สัญญาจ้างเลขที่ 
17/62 ระยะเวลา 
90วนั 29/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

22

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล) ม.3บา้นค า
หมาไน

        496,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 495,000.00  ร้านทรัพยแสงสุวรรณ  ร้านทรัพยแสงสุวรรณ
สัญญาจ้างเลขที่ 
18/62 ระยะเวลา 
90วนั 29/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

23
โครงการปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 1
บา้นนาเลิน

        400,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 399,000.00  ร้านจ.ทรัพย์เจริญ  ร้านจ.ทรัพย์เจริญ
สัญญาจ้างเลขที่ 
19/62 ระยะเวลา 
60วนั 28/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง

24
โครงการปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 2
บา้นนาหวา้

        300,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 299,000.00  ร้านจ.ทรัพย์เจริญ  ร้านจ.ทรัพย์เจริญ
สัญญาจ้างเลขที่ 
20/62 ระยะเวลา 
60วนั 28/8/62

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวธิเีฉพาะเจาะจง


