
                                                                                         วันที ่  1   กุมภาพันธ์    2562                                                                                             วันที ่ 1  พฤษภาคม   2563

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำจัดซ้ือ

 ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

 ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำ

เลขที่ข้อตกลง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1

จ้างเหมาบริการพนักงานเปิด-
ปิดน ้าประปาหมู่บ้านพร้อม
ซ่อมแซมบ้ารุงรักษา หมู่ที 1  
บ้านนาเลิน

          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 3,000.00  นายสุวิทย์  ลาทวี  นายสุวิทย์  ลาทวี
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 

39/63 ระยะเวลา  
30วัน  1/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

2

จ้างเหมาบริการพนักงานเปิด-
ปิดน ้าประปาหมู่บ้านพร้อม
ซ่อมแซมบ้ารุงรักษา หมู่ที  5  
บ้านสวาสด์ิ

          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง       3,000.00  นางบุญมา  สีดาวงษ์  นางบุญมา  สีดาวงษ์
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 

40/63 ระยะเวลา  
30วัน  1/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

3

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
พร้อมจดมาตรน ้า ในเขตอบต.นา
เลิน จ้านวน 7 หมู่บ้าน

          9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง       9,000.00  นายอ้านวย วงเสนา  นายอ้านวย วงเสนา
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 

41/63 ระยะเวลา  
30วัน  1/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

4

จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์  (หมึกป
ริ นเตอร์)(ส้านักปลัด)

          5,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง       5,320.00
 บริษัทแอดไวซ์ ตระการ

พืชผลจ้ากัด
 บริษัทแอดไวซ์ ตระการ

พืชผลจ้ากัด

ใบส่ังซื อ เลขที่ 
37/63 ระยะเวลา  

5วัน  1/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

5

จัดจ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์
ไวรัสโคโรน่า 2019

            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง          600.00  นายอัจฉริยะ อนุสนธิ์  นายอัจฉริยะ อนุสนธิ์
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 

42/63 ระยะเวลา  
5วัน  7/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

6

จัดจ้างซ่อมเคาะ,ฝาท้ายรถยนต์
ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กว
 3363 อบ

          2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง       2,500.00  ร้านปัญญาการช่าง  ร้านปัญญาการช่าง
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 

43/63 ระยะเวลา  
7วัน  9/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

                 สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง   ในรอบเดือน  เมษายน   2563
          ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต้าบลนาเลิน  อ้าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี



7

จ้างต่อสัญญาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ
ติดต่อส่ือสารและรับ-ส่งหนังสือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของอบต.นา
เลิน

          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง       2,000.00  ร้านริมไทรคอมพิวเตอร์  ร้านริมไทรคอมพิวเตอร์
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 

44/63 ระยะเวลา  
7วัน 15/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

8

จัดท้าป้ายตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าประจ้าปี 2563

            450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง          450.00  ร้านภาพรักสตูดิโอ  ร้านภาพรักสตูดิโอ
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 

44/63 ระยะเวลา  
7วัน 15/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

9

จัดซื ออุปกรณ์ตามโครงการการ
ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 
2019

          9,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง       9,815.00  หจก.ฟ้าตระการมอลล์  หจก.ฟ้าตระการมอลล์
ใบส่ังซื อ เลขที่ 

38/63 ระยะเวลา  
5วัน  17/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

10
จัดซื อเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิ         16,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง     16,940.00  หจก.ฟ้าตระการมอลล์  หจก.ฟ้าตระการมอลล์

ใบส่ังซื อ เลขที่ 
39/63 ระยะเวลา  

5วัน  22/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

11

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนที่เสียหายจากเหตุ
อุทกภัย โดยลงหินคลุก ม.1 

      487,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง   486,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
สัญญาจ้าง เลขที่ 

16/63 ระยะเวลา  
60วัน  22/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

12

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนที่เสียหายจากเหตุ
อุทกภัย โดยลงหินคลุก ม.2 
บ้านนาหว้า

      485,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง   484,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
สัญญาจ้าง เลขที่ 

17/63 ระยะเวลา  
60วัน  22/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

13

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนที่เสียหายจากเหตุ
อุทกภัย โดยลงหินคลุก ม.3 
บ้านค้าหมาไน

      498,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง   497,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
สัญญาจ้าง เลขที่ 

18/63 ระยะเวลา  
60วัน  22/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

14

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนที่เสียหายจากเหตุ
อุทกภัย โดยลงหินคลุก ม.5บ้าน
สวาสด์ิ

      490,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง   489,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
สัญญาจ้าง เลขที่ 

19/63 ระยะเวลา  
60วัน  22/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง



15

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนที่เสียหายจากเหตุ
อุทกภัย โดยลงหินคลุก ม.6บ้าน
ไร่เจริญ

      488,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง   487,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
สัญญาจ้าง เลขที่ 

20/63 ระยะเวลา  
60วัน  22/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

16

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ในหมู่บ้านสวาสด์ิ หมู่ที่ 5

      170,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง   169,000.00  ร้านจ.ทรัพย์เจริญ  ร้าน จ.ทรัพย์เจริญ
สัญญาจ้าง เลขที่ 

21/63 ระยะเวลา  
30วัน  30/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

17

จัดซื อเคร่ืองสูบน ้าชนิดหอยโข่ง
มอเตอร์ไฟฟ้า จ้านวน 2เคร่ือง

        22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง     22,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
ใบส่ังซื อ เลขที่ 

40/63 ระยะเวลา  
5วัน  30/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

18
จัดซื อวัสดุไฟฟ้า(กองช่าง)         39,464.00 วิธีเฉพาะเจาะจง     39,464.00  บริษัทดูโฮมจ้ากัด(มหาชน)  บริษัทดูโฮมจ้ากัด(มหาชน)

ใบส่ังซื อ เลขที่ 
41/63 ระยะเวลา  

3วัน  30/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง

19

จัดซื อวัคซีนตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าประจ้าปี 2563

        36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง     36,000.00  ร้านคลินิกคนรักสัตว์  ร้านคลินิกคนรักสัตว์
ใบส่ังซื อ เลขที่ 

42/63 ระยะเวลา  
30วัน  30/4/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในวิธี
เฉพาะเจาะจง


