
                                                                                         วันที ่  1   กุมภาพันธ์    2562                                                                                             วันที ่3   กุมภาพันธ์   2563

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำจัดซ้ือ
 ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ
 ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ

รำคำ
เลขที่ข้อตกลง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1

จ้างเหมาบริการพนักงาน
เปิด-ปิดน ้าประปา
หมู่บ้านพร้อมซ่อมแซม
บ้ารุงรักษา หมู่ที 5 บ้าน
สวาสด์ิ

      2,903.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 2,903.00  นางบุญมา สีดาวงษ์  นางบุญมา สีดาวงษ์
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 24/63
 ระยะเวลา  30วัน  

2/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

2

จ้างเหมาบริการคนงาน
ทั่วไปจดมาตรน ้า เก็บ
เงินน้าส่งอบต.นาเลิน 
จ้านวน 7 หมู่บ้าน

      7,548.00 วิธีเฉพาะเจาะจง         7,548.00  นายอ้านวย วงเสนา  นายอ้านวย วงเสนา
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 25/63
 ระยะเวลา  26วัน  

6/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

3

จ้างเหมาบริการพนักงาน
เปิด-ปิดน ้าประปา
หมู่บ้านพร้อมซ่อมแซม
บ้ารุงรักษา หมู่ที 1  
บ้านนาเลิน

      2,516.00 วิธีเฉพาะเจาะจง         2,516.00  นายสุวิทย์ ลาทวี  นายสุวิทย์  ลาทวี
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 26/63
 ระยะเวลา  26วัน  

6/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

4

จ้างท้าป้ายตามโครงการ
ส่งเสริมเด็กเนื่องใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ้าปี 2563

      1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง         1,200.00  ร้านภาพรักสตูดิโอ  ร้านภาพรักสตูดิโอ
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 27/63

 ระยะเวลา  3วัน  
9/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

5

จัดซื อขนมตามโครงการ
ส่งเสริมเด็กเนื่องใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ้าปี 2563

      4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง         4,500.00  ร้านนฤมลพานิช  ร้านนฤมลพานิช
ใบส่ังซื อ  เลขที่ 10/63

 ระยะเวลา  3วัน  
9/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

                 สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง   ในรอบเดือน  มกราคม   2563
          ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต้าบลนาเลิน  อ้าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี



6

จัดซื อปั๊มสูบน ้าซับเมอร์ส
ซิเบิ ล ขนาด 1.5 HP 
จ้านวน 2 เคร่ือง

   40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง       40,000.00  ร้านทรัพยแสงสุวรรณ  ร้านทรัพยแสงสุวรรณ
ใบส่ังซื อ  เลขที่ 11/63

 ระยะเวลา  5 วัน  
9/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

7

จัดซื อวัสดุก่อสร้าง หมู่ 2
 บ้านนาหว้า

   33,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง       33,200.00  ร้านจ.ทรัพยเจริญ  ร้านจ.ทรัพยเจริญ
ใบส่ังซื อ  เลขที่ 12/63

 ระยะเวลา  7 วัน  
20/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

8

จัดซื อวัสดุตามโครงการ
พระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์ ร.10

   16,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง       16,300.00  ร้านโชคอารีย์  ร้านโชคอารีย์
ใบส่ังซื อ  เลขที่ 13/63

 ระยะเวลา  2 วัน  
22/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

9

จัดจ้างซ่อมเปล่ียน
เคร่ืองปรับอากาศ(กอง
คลัง)

      3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง         3,000.00  ร้านไทยเจริญ  ร้านไทยเจริญ
ใบส่ังจ้าง  เลขที่ 

28/63 ระยะเวลา  5 
วัน  22/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

10

จัดจ้างท้าป้ายไวนิลตาม
โครงการมอบพระบรม
ฉายาลักษณ์ ร.10

      7,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง         7,900.00  ร้านภาพรักสตูดิโอ  ร้านภาพรักสตูดิโอ
ใบส่ังจ้าง  เลขที่ 

29/63 ระยะเวลา  3 
วัน  22/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

11

จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ตาม
โครงการมอบพระบรม
ฉายาลักษณ์ ร.10

      2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง         2,500.00  นายประชารัฐ  สาลี  นายประชารัฐ  สาลี
ใบส่ังจ้าง  เลขที่ 

30/63 ระยะเวลา  3 
วัน  22/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

12

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 3 บ้านค้าหมาไน

 289,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง     288,000.00  ร้านทรัยพแสงสุวรรณ  ร้านทรัยพแสงสุวรรณ
สัญญาจ้าง  เลขที่ 

4/63 ระยะเวลา  60 
วัน  23/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

13

จัดซื อโต๊ะหมู่บูชา จ้านวน
 1 ชุด

      8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง         8,500.00  ร้านตาอ้วนเฟอร์นิเจอร์  ร้านตาอ้วนเฟอร์นิเจอร์
ใบส่ังซื อ  เลขที่ 14/63

 ระยะเวลา  3 วัน  
31/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

14
จัดซื ออาหารเสริม(นม)  217,499.26 วิธีเฉพาะเจาะจง     217,499.26  บริษัทวารินมิลด์ จ้ากัด  บริษัทวารินมิลด์ จ้ากัด

ใบส่ังซื อ  เลขที่ 15/63
 ระยะเวลา  65 วัน  

31/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

15

โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.3 บ้านค้า
หมาไน

 289,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง     288,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
สัญญาจ้างเลขที่ 4/63 
ระยะเวลา  60 วัน  

28/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง



16

โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.2บ้านนาหว้า

 499,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง     498,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
สัญญาจ้างเลขที่ 5/63 
ระยะเวลา  60 วัน  

28/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

17

โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.1บ้านนาเลิน

 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง     299,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
สัญญาจ้างเลขที่ 6/63 
ระยะเวลา  60 วัน  

28/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง


