
                                                                                         วันที ่  1   กุมภาพันธ์    2562                                                                                             วันที ่ 1  มิถุนายน 2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิ

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำจัดซ้ือ
 ผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำ
เลขที่ข้อตกลง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1

จ้างเหมาบริการคนงาน
ทั่วไปจดมารตวดัน ้า
พร้อมออกใบเสร็จในเขต
อบต.นาเลิน

        9,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 9,000.00  นายอ้านวย วงเสนา  นายอ้านวย วงเสนา
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
46/63 ระยะเวลา 
31 วนั  1/5/63

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติัถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวธิี
เฉพาะเจาะจง

2
จ้างเหมาบริการพนักงาน
เปดิ-ปดิน ้าประปาหมู่บา้น
 หมู่ที่ 1 บา้นนาเลิน

        3,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 3,000.00  นายสุวทิย์ ลาทวี  นายสุวทิย์ ลาทวี
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
47/63 ระยะเวลา 
31 วนั 1/5/63

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติัถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวธิี
เฉพาะเจาะจง

3
จ้างเหมาบริการพนักงาน
เปดิ-ปดิน ้าประปาหมู่บา้น
 หมู่ที่ 5 บา้นสวาสด์ิ

        3,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 3,000.00  นางบญุมา สีดาวงษ์  นางบญุมา สีดาวงษ์
ใบส่ังจ้างเลขที่ 
48/63 ระยะเวลา 
31วนั 1/5/63

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติัถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวธิี
เฉพาะเจาะจง

4
จ้ดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์
(สถิติ)

      17,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 16,800.00
 บ.แอดไวซ์ตระการ

พชืผลจ้ากัด
 บ.แอดไวซ์ตระการ

พชืผลจ้ากัด

ใบส่ังซื อเลขที่ 
43/63 ระยะเวลา
15วนั 1/5/63

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติัถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวธิี
เฉพาะเจาะจง

                 สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง   ในรอบเดือน   พฤษภาคม    2563
          ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต้าบลนาเลิน  อ้าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี



5
จ้ดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์
(งานปอ้งกันภยัฝ่ายเรือน)

      17,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 16,800.00
 บ.แอดไวซ์ตระการ

พชืผลจ้ากัด
 บ.แอดไวซ์ตระการ

พชืผลจ้ากัด

ใบส่ังซื อเลขที่ 
44/63 ระยะเวลา
15วนั 1/5/63

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติัถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวธิี
เฉพาะเจาะจง

6
จัดซื อวสัดุวทิยาศาสตร์
ทางการแพทย์

    100,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 99,000.00
 บ.แอดไวซ์ตระการ

พชืผลจ้ากัด
 บ.แอดไวซ์ตระการ

พชืผลจ้ากัด

ใบส่ังซื อเลขที่ 
45/63 ระยะเวลา
15วนั 5/5/63

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติัถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวธิี
เฉพาะเจาะจง

7
จัดซื อแผ่น DVD-R 
(ส้านักปลัด)

           590.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 590.00
 บ.แอดไวซ์ตระการ

พชืผลจ้ากัด
 บ.แอดไวซ์ตระการ

พชืผลจ้ากัด

ใบส่ังซื อเลขที่ 
46/63 ระยะเวลา5
วนั 15/5/63

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติัถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวธิี
เฉพาะเจาะจง

8

โครงการขยายเขตประปา
(ทอ่เมน)สายทางศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 
บา้นเหล่าใต้

      21,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 21,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 
49/63 ระยะเวลา 
30วนั 5/5/63

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติัถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวธิี
เฉพาะเจาะจง

9
จ้างซ่อมเปล่ียนเคร่ืองสูบ
น ้าแนวด่ิงปม๊น ้าซัมเมอร์ซิ
เบิ ล

      19,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 19,500.00  ช.ไดนาโมนาส่วง  ช.ไดนาโมนาส่วง
ใบส่ังจ้างเลขที่  
50/63 ระยะเวลา 5
วนั 5/5/63

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติัถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวธิี
เฉพาะเจาะจง

10
จัดจ้างท้าปา้ยตามโครงา
การกิจกรรมเชิญปลูก
ต้นไม้ฯ

           540.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 540.00  ร้านภาพรักสตูดิโอ  ร้านภาพรักสตูดิโอ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 
51/63 ระยะเวลา 5
วนั 7/5/63

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติัถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวธิี
เฉพาะเจาะจง

11
จ้ดจ้างซ่อมเคร่ือง
คอมพวิเตอร์(ส้านักปลัด)

        2,390.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 2,390.00
 บ.แอดไวซ์ตระการ

พชืผลจ้ากัด
 บ.แอไวซ์ตระการ

พชืผลจ้ากัด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
52/63 ระยะเวลา 5
วนั 7/5/63

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติัถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวธิี
เฉพาะเจาะจง



12
จ้ดจ้างซ่อมเคร่ือง
คอมพวิเตอร์(กองช่าง)

        2,390.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 2,390.00
 บ.แอดไวซ์ตระการ

พชืผลจ้ากัด
 บ.แอดไวซ์ตระการ

พชืผลจ้ากัด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
53/63 ระยะเวลา 5
วนั 7/5/63

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติัถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวธิี
เฉพาะเจาะจง

13
จัดจ้างซ่อมรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบยีน กว 3363 อบ

        7,137.56 วธิเีฉพาะเจาะจง 7,137.56  บริษทัซีซี ออโต้จ้ากัด  บริษทัซีซี ออโต้จ้ากัด
ใบส่ังจ้างเลขที่ 
54/63 ระยะเวลา 7
วนั 8/5/63

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติัถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวธิี
เฉพาะเจาะจง

14 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร       20,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 20,000.00  หจก.อุบลจิมเซอร์วสิ  หจก.อุบลจิมเซอร์วสิ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 
56/63 ระยะเวลา 7
วนั 20/5/63

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติัถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวธิี
เฉพาะเจาะจง

15 จ้างซ่อมเคร่ืองเสียง         6,640.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 6,640.00  ร้านปญัญาการช่าง  ร้านปญัญาการช่าง
ใบส่ังจ้างเลขที่ 
57/63 ระยะเวลา 
15วนั 20/5/63

เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติัถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวธิี
เฉพาะเจาะจง


