
                                                                                         วันที ่  1   กุมภาพันธ์    2562                                                                                             วันที ่2   พฤศจิกายน   2562

ล ำดบัที่
งำนที่จัดซ้ือหรือจัด

จ้ำง

 วงเงิน
งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำจัดซ้ือ  ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่ข้อตกลง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1

จ้างเหมาบริการเปิด-
ปิดน ้าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 2 บ้านนาหว้า

    36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 36,000.00  นายเตือน บัณฑิตย์  นายเตือน บัณฑิตย์
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 1/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

1/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

2

จ้างเหมาบริการเปิด-
ปิดน ้าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 7 บ้านเหล่าใต้

    36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    36,000.00  นางกองแก้ว  ค้าดี  นางกองแก้ว  ค้าดี
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 2/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

1/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

3

จ้างเหมาบริการเปิด-
ปิดน ้าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 4 บ้านร่องเข

    36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    36,000.00  นายทองจันทร์ ห่อสี  นายทองจันทร์ ห่อสี
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 3/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

1/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

4

จ้างเหมาบริการเปิด-
ปิดน ้าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 1  บ้านนาเลิน

    36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    36,000.00  นายสุวรรณ  ผาก่้า  นายสุวรรณ  ผาก่้า
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 4/ 

ระยะเวลา 12 เดือน  
1/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

5

จ้างเหมาบริการเปิด-
ปิดน ้าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 6 บ้านไร่เจริญ

    36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    36,000.00  นางสุกัญญา อาบสุวรรณ์  นางสุกัญญา อาบสุวรรณ์
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 5/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

1/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

6

จ้างเหมาบริการเปิด-
ปิดน ้าประปาหมู่บ้าน 
หมู่  3 บ้าน ค้าหมาไน

    36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    36,000.00  นางบุญ จูมลี  นางบุญ จูมลี
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 6/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

1/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

                 สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง   ในรอบเดือน  ตุลาคม   2562
          ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต้าบลนาเลิน  อ้าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี



7

จ้างเหมาบริการเปิด-
ปิดน ้าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 5 บ้านสวาสด์ิ

    36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    36,000.00  นายนนทศักด์ิ  อุวอง  นายนนทศักด์ิ  อุวอง
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 7/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

1/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

8

จ้างเหมาบริการ
พนักงานปฎิบัติงาน 
สารบรรณทั งงานที่
เกี่ยวข้องงานอื่นๆและ
งานที่ได้รับมอบหมาย
ในกองการศึกษา

  108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 108,000.00  นางสาวจินดารัตน์  คลังอาจ  นางสาวจินดารัตน์  คลังอาจ
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 8/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

1/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

9

จ้างเหมาบริการ
พนักงานปฎิบัติงาน 
สารบรรณทั งงานที่
เกี่ยวข้องงานอื่นๆและ
งานที่ได้รับมอบหมาย
ในกองคลัง

  108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 108,000.00  ว่าที่ร.ต.หญิงเตือนใจ  จันทรา  ว่าที่ร.ต.หญิงเตือนใจ  จันทรา
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 9/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

1/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

10

จ้างเหมาบริการ
พนักงานปฎิบัติงาน 
สารบรรณทั งงานที่
เกี่ยวข้องงานอื่นๆและ
งานที่ได้รับมอบหมาย
ในส้านักปลัด

  108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 108,000.00  นางสาวทิพย์ภวรรณ ห่อสี  นางสาวทิพย์ภวรรณ ห่อสี
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 10/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

1/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

11

จ้างเหมาบริการรถ
รับ-ส่ง เด็กก่อนเกณฑ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า
นาเลิน

    90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 90,000.00  นางสาววิไลววรณ  คูณศรี  นางสาววิไลววรณ  คูณศรี
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 11/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

1/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง



12

จ้างเหมาบริการ
พนักงาน รักษาท้า
ความสะอาด เปิด-ปิด
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเลิน

    66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 66,000.00  นางสมัย บาลมล  นางสมัย บาลมล
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 12/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

7/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

13

จ้างเหมาบริการ
พนักงานในการดูแล
รักษาต้นไม้และ
สวนหย่อมบริเวณ
ส้านักงานองค์การ
บริหารส่วนต้าบลนา
เลิน

    84,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 84,000.00  นายสิโรดม  ค้าบุญ  นายสิโรดม  ค้าบุญ
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 14/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

1/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

14

จ้างเหมาบริการ
พนักงานช่วยดูแลเด็ก
ก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านาเลิน

    90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 90,000.00  นางสาวปฐมพร สารีชุม  นางสาวปฐมพร สารีชุม
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 13/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

7/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

15

จ้างเหมาบริการ
พนักงานปฎิบัติหน้าที่
ขับรถกู้ชีพฉุกเฉิน
(1669)และน้าผู้ป่วย
ส่งโรงพยาบบาล

    72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 72,000.00  นายรัตนศักด์ิ  นาลาด  นายรัตนศักด์ิ  นาลาด
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 15/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

7/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

16

จ้างเหมาบริการ
พนักงานปฎิบัติหน้าที่
ขับรถกู้ชีพฉุกเฉิน
(1669)และน้าผู้ป่วย
ส่งโรงพยาบบาล

    79,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 79,200.00  นายค้าพัน   ปลัดกอง  นายค้าพัน  ปลัดกอง
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 16/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

7/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง



17

จ้างเหมาบริการ
พนักงานปฎิบัติหน้าที่
ขับรถกู้ชีพฉุกเฉิน
(1669)และน้าผู้ป่วย
ส่งโรงพยาบบาล

    75,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 75,600.00  นายฉัตรชัย ประเชิญสุข  นายฉัตรชัย ประเชิญสุข
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 17/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

7/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

18

จ้างเหมาบริการ
พนักงานปฎิบัติหน้าที่
ขับรถกู้ชีพฉุกเฉิน
(1669)และน้าผู้ป่วย
ส่งโรงพยาบบาล

    82,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 82,800.00  นายเกรียงไกร ประเชิญสุข  นายเกรียงไกร ประเชิญสุข
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 18/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

7/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

19

จ้างเหมาบริการ
พนักงานปฎิบัติหน้าที่
ขับรถกู้ชีพฉุกเฉิน
(1669)และน้าผู้ป่วย
ส่งโรงพยาบบาล

    82,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 82,800.00  นายสุวิทย์  บุค้า  นายสุวิทย์  บุค้า
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 19/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

7/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

20

จ้างเหมาบริการ
พนักงานปฎิบัติหน้าที่
ขับรถกู้ชีพฉุกเฉิน
(1669)และน้าผู้ป่วย
ส่งโรงพยาบบาล

    82,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 82,800.00  นายอังคา เผ่าผม  นายอังคา เผ่าผม
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 20/63 
ระยะเวลา 12 เดือน  

7/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

21

จ้างเหมาบริการถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม

    11,076.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 11,076.00  ร้านภาพรักสตูดิโอ  ร้านภาพรักสตูดิโอ
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 21/63 

ระยะเวลา 7 วัน  
31/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

22
จัดซื ออาหารเสริมนม   183,911.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 183,911.00  บริษัทวารินมิลด์ จ้ากัด  บริษัทวารินมิลด์ จ้ากัด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 22/63 
ระยะเวลา 65 วัน  

31/10/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง


