
                                                                                         วันที ่  1   กุมภาพันธ์    2562                                                                                             วันที ่ 2  พฤษภาคม 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำจัดซ้ือ
 ผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ
 ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่ข้อตกลง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1

จ้างเหมาบริการพนักงาน
ทั่วไป และงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับ
มอบหมายในสถานที่กลาง
 ศูนย์ปฎิบัติการในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอศรีเมือง
ใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

        9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 9,000.00  นายมนัสวีย์  สายใจ  นายมนัสวีย์  สายใจ
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 49/62 
ระยะเวลา 1 เดือน  1/4/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

2

จัดจ้างเปิด-ปิดน  าประปา
 ม.5 พร้อมซ่อมแซม
บ ารุงรักษา พร้อมจด
มาตรวัดน  า เก็บเงินน าส่ง
อบต.นาเลิน

        4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 4,000.00  นางสาวนิตยา  ศรีภูมินทร์  นางสาวนิตยา  ศรีภูมินทร์
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 50/62 

ระยะเวลา 1 เดือน  1/4/62
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

3
จัดซื อหมึกปริ นเตอร์(กอง
คลัง)

      10,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 10,060.00  หจก.อุบลไอเฟค  หจก.อุบลไอเฟค
ใบส่ังซื อ เลขที่ 21/62 

ระยะเวลา 5 วัน  5/4/62
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

4

จัดซื อหมึกถ่ายเอกสาร
(ศูนย์ปฎิบัติการในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอศรีเมือง
ใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

        4,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 4,490.00  หจก.อุบลไอเฟค  หจก.อุบลไอเฟค
ใบส่ังซื อ เลขที่ 22/62 

ระยะเวลา 5 วัน  5/4/62
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

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



5 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว         4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 4,900.00  นายสมพงษ์ ค าภู  นายสมพงษ์ ค าภู
ใบส่ังซื อ เลขที่ 23/62 

ระยะเวลา 5 วัน  5/4/62
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

6

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเส้นทางหมู่
 5 บ้านสาวสด์ิ

    150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 149,000.00  ร้านทรัพยแสงสุวรรณ  ร้านทรัพยแสงสุวรรณ
สัญญาจ้าง เลขท่ 7/62

ระยะเวลา45 วัน 2 /4/62
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

8

จัดจ้างซ่อมเปล่ียน
เคร่ืองปรับอากาศ(กอง
การศึกษา)

          800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 800.00  ร้านแสงชมภูเจริญแอร์  ร้านแสงชมภูเจริญแอร์
สัญญาจ้าง เลขที่ 45/62 
ระยะเวลา 5 วัน  5/4/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

9

จัดจ้างซ่อมเปล่ียน
เคร่ืองปรับอากาศ(ส านัก
ปลัด)

        7,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 7,600.00  ร้านแสงชมภูเจริญแอร์  ร้านแสงชมภูเจริญแอร์
สัญญาจ้าง เลขที่ 46/62 
ระยะเวลา 5 วัน  5/4/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

10

จัดซื อวัสดุเคร่ืองเขียนตาม
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ
และสถานบันครอบครัว
ต าบลนาเลิน ประจ าปี 
2562

        4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 4,000.00  นางละมัย ชาวสวน  นางละมัย ชาวสวน
ใบส่ังซื อ เลขที่ 24/62 

ระยะเวลา 5 วัน  17/4/62
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

11

จัดซื อถุงผ้าตามโครงการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุและ
สถานบันครอบครัวต าบล
นาเลิน ประจ าปี 2562

      20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 20,000.00  นางละมัย ชาวสวน  นางละมัย ชาวสวน
ใบส่ังซื อ เลขที่ 25/62 

ระยะเวลา 5 วัน  17/4/62
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

10

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นทางหมู่ 4 บ้านร่องเข

    129,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 129,200.00  ร้านสนทญา2  ร้านสนทญา2
สัญญาจ้าง เลขที่ 8/62 

ระยะเวลา 45 วัน  19/4/62
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

11

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นทางหมู่ 5 บ้านสวาสด์ิ

    129,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 129,000.00  ร้านสนทญา2  ร้านสนทญา2
สัญญาจ้าง เลขที่ 9/62 

ระยะเวลา 45 วัน  19/4/62
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง



12

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นทางหมู่ 6 บ้านไร่เจริญ

    150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 149,500.00  ร้านสนทญา2  ร้านสนทญา2
สัญญาจ้าง เลขที่ 10/62 

ระยะเวลา 45 วัน  19/4/62
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

13 จัดซื อวัสดุไฟฟ้า(กองช่าง)       13,804.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 13,804.00  บริษัท ดูโฮม จ ากัด มหาชน  บริษัท ดูโฮม จ ากัด มหาชน
ใบส่ังซื อ เลขที่ 26/62 

ระยะเวลา 5 วัน  22/4/62
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

14 จัดซื อวัสดุประปา(กองช่าง)       51,178.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 51,178.00  บริษัท ดูโฮม จ ากัด มหาชน  บริษัท ดูโฮม จ ากัด มหาชน
ใบส่ังซื อ เลขที่ 27/62 

ระยะเวลา 5 วัน  22/4/62
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

25
จัดซื อวัสดุอุปกรณ์
ประดับตราสัญลักษณ์

      20,230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 20,230.00  หจก.ฟ้าตระการมอลล์  หจก.ฟ้าตระการมอลล์
ใบส่ังซื อ เลขที่ 28/62 

ระยะเวลา 5 วัน  25/4/62
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

13

จัดจ้างซ่อมเปล่ียน
เคร่ืองปรับอากาศ(กอง
คลัง)

        3,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 3,400.00  ร้านแสงชมภูเจริญแอร์  ร้านแสงชมภูเจริญแอร์
สัญญาจ้าง เลขที่ 51/62 

ระยะเวลา 5 วัน  29/4/62
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

14

จัดจ้างซ่อมเปล่ียน
เคร่ืองปรับอากาศ(กอง
ช่าง)

          500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 500.00  ร้านแสงชมภูเจริญแอร์  ร้านแสงชมภูเจริญแอร์
สัญญาจ้าง เลขที่ 52/62 

ระยะเวลา 5 วัน  29/4/62
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง


