
                                                                                         วันที ่  1   กุมภาพันธ์    2562                                                                                             วันที ่ 4  มิถุนายน 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำจัดซ้ือ  ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่ข้อตกลง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1

จ้างเหมาบริการพนักงาน
ทั่วไป และงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับ
มอบหมายในสถานที่กลาง 
ศูนย์ปฎิบัติการในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี

         9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 9,000.00  นายมนัสวีย์  สายใจ  นายมนัสวีย์  สายใจ
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
53/62 ระยะเวลา 
1 เดือน  1/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

2

จัดจ้างเปิด-ปิดน  าประปา ม.
5 พร้อมซ่อมแซมบ ารุงรักษา
 พร้อมจดมาตรวัดน  า เก็บ
เงินน าส่งอบต.นาเลิน

         4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 4,000.00  นางสาวนิตยา  ศรีภูมินทร์  นางสาวนิตยา  ศรีภูมินทร์
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 

54/62 ระยะเวลา 
1 เดือน  1/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

3

จ้างเหมายริการขับรถกู้ฉีพ
ฉุกเฉิน(1669)

         4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 4,900.00  นายรัตนศักด์ิ  นาลาด  นายรัตนศักด์ิ  นาลาด
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 

55/62 ระยะเวลา 
1 เดือน  1/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

4

จัดซื อเคร่ืองสูบน  าชนิดหอย
โข่งมอเตอร์ไฟฟ้า

       33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 33,000.00  ร้านทรัพยแสงสุวรรณ  ร้านทรัพยแสงสุวรรณ
ใบส่ังซื อ เลขที่ 

29/62 ระยะเวลา 
5 วัน  1/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

5

จัดซื อเคร่ืองสูบน  าซัมเมอร์
ขนาด 1.5 H

       60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 60,000.00  ทรัพยแสงสุวรรณ  ทรัพยแสงสุวรรณ
ใบส่ังซื อ เลขที่ 

30/62 ระยะเวลา 
5 วัน  1/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

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



6

จัดซื อแบบพิมพ์        15,766.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 15,766.00  โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน  โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
ใบส่ังซื อ เลขทที่ 

31/62ระยะเวลา5 
วัน 1 /5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

7
จัดซื อตราสัญลักษณ์        12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00  บริษัทดูโฮมจ ากัด  บริษัทดูโฮมจ ากัด

ใบส่ังซื อ เลขที่ 
32/62 ระยะเวลา 

5 วัน  3/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

8

จัดจ้างซ่อมเปล่ียน
เคร่ืองปรับอากาศ(ศูนย์
ปฎิบัติการในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
ศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี)

         1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,500.00  ร้านไทยเจริญ  ร้านไทยเจริญ
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 

56/62 ระยะเวลา 
5 วัน  3/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

9
จัดจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 2,000.00  ร้านริมไทรคอมพิวเตอร์  ร้านริมไทรคอมพิวเตอร์

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
57/62 ระยะเวลา 

5 วัน  2/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

10

จัดซื อวัสดุตามโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯลฯ

       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 20,000.00  น.ส.ณัฐญา แก่นสาร  น.ส.ณัฐญา แก่นสาร
ใบส่ังซื อ เลขที่ 

33/62 ระยะเวลา 
5 วัน  13/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

11

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 
บ้านนาเลิน

     150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 149,000.00  ร้านทรัพยแสงสุวรรณ  ร้านทรัพยแสงสุวรรณ
สัญญาจ้าง เลขที่ 

11/62 ระยะเวลา 
45 วัน  14/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

12

โครงการก่อสร้างสปิเวย์ ข้า
ห้วยแคน หมู่ 2บ้านนาหว้า

     230,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 229,000.00  ร้านทรัพยแสงสุวรรณ  ร้านทรัพยแสงสุวรรณ
สัญญาจ้าง เลขที่ 

12/62 ระยะเวลา 
5 วัน  17/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

13

จัดซื อหมึกปริ นเตอร์(ส านัก
ปลัด)

         1,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,420.00  หจก.อุบลไอเฟค  หจก.อุบลไอเฟค
ใบส่ังซื อ เลขที่ 

34/62 ระยะเวลา 
5 วัน 21/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง



14
จัดซื อกล่องพลาสติก          2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 2,100.00  นางสาวเบญจวรรณ ไชยแสนทา  นางสาวเบญจวรรณ ไชยแสนทา

ใบส่ังซื อ เลขที่ 
35/62 ระยะเวลา 
5 วัน  21/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

15
จัดซื ออาหรเสริมนม      221,110.50 วิธีเฉพาะเจาะจง        221,110.50  บริษัทวารินมิลด์จ ากัด  บริษัทวารินมิลด์จ ากัด

สัญญาซื อ เลขที่ 
4/62 ระยะเวลา 
65 วัน  21/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

16

จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
เพื่อซ่อมแซมบ้านให้แก่
ผู้สูงอายุ ต าบลนาเลิน 
อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี

       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 20,000.00  ร้าน ท.เจริญการช่าง  ร้าน ท.เจริญการช่าง
ใบส่ังซื อ เลขที่ 

36/62 ระยะเวลา 
5 วัน  22/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

17

จัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์(ทรายอะเบท)

       99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 99,000.00  ร้านทีเจซัพพลาย  ร้านทีเจซัพพลาย
ใบส่ังซื อ เลขที่ 

37/62 ระยะเวลา 
5 วัน  22/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

18

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมน
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านค าหมาไน

     179,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 178,000.00  ร้านจ.เจริญพาณิชย์  ร้านจ.เจริญพาณิชย์
สัญญาจ้าง เลขที่ 

13/62 ระยะเวลา 
45 วัน  22/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

19

จัดซื อวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเลิน ม.1

       20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 20,000.00  ร้านจิรภัทรเทคโนโลยี  ร้านจิรภัทรเทคโนโลยี
ใบส่ังซื อ เลขที่ 

37/62 ระยะเวลา 
5 วัน  27/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง

20

จัดซื อโทรศัพท์มือถือ
เคล่ือนที่ใช้งาน 1669

         7,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 7,900.00  ร้านพีพีโมบาย  ร้านพีพีโมบาย
ใบส่ังซื อ เลขที่ 

38/62 ระยะเวลา 
5 วัน  27/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในวิธีเฉพาะเจาะจง


