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ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำจัดซ้ือ

 ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

 ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำ

เลขที่ข้อตกลง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1

จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป 
และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ
งานที่ได้รับมอบหมายใน
สถานที่กลาง ศูนย์ปฎิบัติการใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี

            9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 9,000.00  นายมนัสวีย์  สายใจ  นายมนัสวีย์  สายใจ
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 62/62 
ระยะเวลา 1 เดือน  
31/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

2

จัดจ้างเปิด-ปิดน  าประปา ม.5 
พร้อมซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
พร้อมจดมาตรวัดน  า เก็บเงิน
น าส่งอบต.นาเลิน

            4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 4,000.00  นางสาวนิตยา  ศรีภูมินทร์  นางสาวนิตยา  ศรีภูมินทร์
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 63/62 

ระยะเวลา 1 เดือน  
31/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

3

จ้างเหมาบริการขับรถกู้ฉีพ
ฉุกเฉิน(1669)

            4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 4,900.00  นายรัตนศักด์ิ  นาลาด  นายรัตนศักด์ิ  นาลาด
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 64/62 

ระยะเวลา 1 เดือน  
31/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

4

จัดซื อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าพร้อมเข็มฉีดยา

          29,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 29,430.00  ร้านนุกุลพาณิชย์  ร้านนุกุลพาณิชย์
ใบส่ังซื อ เลขที่ 40/62 

ระยะเวลา 5 วัน  
4/6/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

5

จัดซื ออาหารตามโครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย
ความสะดวกของผุ้สูงอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย 
ประจ าปี 2562

            1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,100.00  นางสาวละมัย ชาวสวน  นางสาวละมัย ชาวสวน
ใบส่ังซื อ เลขที่ 41/62 

ระยะเวลา 5 วัน  
6/6/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

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



6

จัดจ้างท าป้ายตามโครงการ
ปรับสภาพแวดล้อมและส่ิง
อ านวยความสะดวกของผุ้
สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย ประจ าปี 2562

               800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 800.00  ร้านจิรภัทรเทคโนโลยี  ร้านจิรภัทรเทคโนโลยี
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 65/62 

ระยะเวลา 5 วัน  
6/6/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

7

จัดจ้างท าป้ายตามโครงการ
รณรงค์และป้องกันโรคมือเท้า
ปาก

            2,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 2,160.00  ร้านจิรภัทรเทคโนโลยี  ร้านจิรภัทรเทคโนโลยี
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 66/62 

ระยะเวลา 5 วัน 6/6/62
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

8

จัดจ้างท าป้ายตามโครงการ
รณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ (เอดส์)

            2,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 2,160.00  ร้านจิรภัทรเทคโนโลยี  ร้านจิรภัทรเทคโนโลยี
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 67/62 

ระยะเวลา 5 วัน  
6/5/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

9

จ้างเหมารถตู้ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การ
สร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
(Organization 
Development) องค์การ
บริหารส่วนต าบล
นาเลิน อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 
2562

            8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 8,000.00  นายเอกชัย ยี่วาศรี  นายเอกชัย ยี่วาศรี
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 68/62 

ระยะเวลา 7 วัน  
13/6/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

10

จ้างเหมารถตู้ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การ
สร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
(Organization 
Development) องค์การ
บริหารส่วนต าบล
นาเลิน อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 
2562

            8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 8,000.00  นายประมวล คูณทา  นายประมวล คูณทา
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 69/62 

ระยะเวลา 7 วัน  
13/6/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง



11

จัดซื ออาหารตามโครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย
ความสะดวกของผุ้สูงอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย 
ประจ าปี 2562

            1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,100.00  นางสาวละมัย ชาวสวน  นางสาวละมัย ชาวสวน
ใบส่ังซื อ เลขที่ 41/62 

ระยะเวลา 5 วัน  
6/6/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

12

จัดซื อหมึกถ่ายเอกสารศูนย์อปท
 (อปท)อ าเภอศีเมืองใหม่จ.
อุบลราชธานี

          13,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 13,470.00  หจก.อุบลไอเฟค  หจก.อุบลไอเฟค
ใบส่ังซื อ เลขที่ 43/62 

ระยะเวลา 5 วัน  
20/6/62

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง


