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ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำจัดซ้ือ
 ผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ
 ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ

รำคำ
เลขที่ข้อตกลง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1

จ้างเหมาบริการคนงาน
ทั่วไปจดมาตรน ้า ในเขต
อบต.นาเลิน จ้านวน 7 
หมู่บ้าน

       9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 9,000.00  นายอ้านวย วงเสนา  นายอ้านวย วงเสนา
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 35/63 

ระยะเวลา  31วัน  
28/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

2

จ้างเหมาบริการพนักงาน
เปิด-ปิดน ้าประปาหมู่บ้าน
พร้อมซ่อมแซมบ้ารุงรักษา 
หมู่ที 1  บ้านนาเลิน

       3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง      3,000.00  นายสุวิทย์  ลาทวี  นายสุวิทย์  ลาทวี
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 36/63 

ระยะเวลา  31วัน  
28/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

3

จ้างเหมาบริการพนักงาน
เปิด-ปิดน ้าประปาหมู่บ้าน
พร้อมซ่อมแซมบ้ารุงรักษา 
หมู่ที 5  บ้านสวาสด์ิ

       3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง      3,000.00  นางบุญมา สีดาวงษ์  นางบุญมา สีดาวงษ์
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 37/63 

ระยะเวลา  31วัน  
28/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

4
จัดซื อหมึกปริ นเตอร์ (กอง
คลัง)

       5,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง      5,100.00
 หจก.อุบลคอมพิวเตอร์

แอนด์เทเลคอม
 หจก.อุบลคอมพิวเตอร์

แอนด์เทเลคอม
ใบส่ังซื อ เลขที่ 28/63 

ระยะเวลา  5วัน  4/3/63
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

5
จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ทาง
การเกษตร(สนป)

       2,548.00 วิธีเฉพาะเจาะจง      2,548.00  บริษัทดูโฮม จ้ากัด(มหาชน)  บริษัทดูโฮม จ้ากัด(มหาชน)
ใบส่ังซื อ เลขที่ 29/63 

ระยะเวลา  5วัน  4/3/63
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

6

จัดจ้างเคร่ืองเสียงโครงการ
อบรมสัมมนาพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรพนักงาน
ต้าบลนาเลิน อ้าเภอศรีเมือง
ใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

       3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง      3,500.00  นางสาวนภาพร พันธ์ค้า  นางสาวนภาพร พันธ์ค้า
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 338/63 
ระยะเวลา  3วัน  9/3/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

                 สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง   ในรอบเดือน  มีนาคม   2563
          ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต้าบลนาเลิน  อ้าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี



7

จัดซื อเคร่ืองสูบน ้าชนิดหอย
โข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ม.4 บ้าน
ร่องเข

     11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    11,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
ใบส่ังซื อ เลขที่ 30/63 

ระยะเวลา  5วัน  11/3/63
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

8

จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ตาม
โครงการท้าหน้ากากอนามัย
 เพื่อป้องกันโรคโคโรนา (โค
วิด19)

       2,755.00 วิธีเฉพาะเจาะจง      2,755.00  หจก.ฟ้าตระการมอลล์  หจก.ฟ้าตระการมอลล์
ใบส่ังซื อ เลขที่ 31/63 

ระยะเวลา  5วัน  9/3/63
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

9
จัดซื อวัสดุประปา      15,903.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    15,903.00  บริษัทดูโฮม จ้ากัด(มหาชน)  บริษัทดูโฮม จ้ากัด(มหาชน)

ใบส่ังซื อ เลขที่ 32/63 
ระยะเวลา  5วัน  18/3/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

9

จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ตาม
โครงการพลังคนไทยร่วม
ป้องกันไวรัส โคโรนา
(Covid-19)และการท้า
หน้ากากอนามัย เพื่อ
ป้องกันตัวเอง

     14,733.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    14,733.00  หจก.ฟ้าตระการมอลล์  หจก.ฟ้าตระการมอลล์
ใบส่ังซื อ เลขที่ 33/63 

ระยะเวลา  5วัน  19/3/63
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

10

จัดซื อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
(กองคลัง)

     22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    21,000.00
 บริษัทศรีสะเกษไอที
คอมพิวเตอร์จ้ากัด

 บริษัทศรีสะเกษไอที
คอมพิวเตอร์จ้ากัด

ใบส่ังซื อ เลขที่ 34/63 
ระยะเวลา  5วัน  23/3/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

11
จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว        1,375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง      1,375.00  หจก.ฟ้าตระการมอลล์  หจก.ฟ้าตระการมอลล์

ใบส่ังซื อ เลขที่ 35/63 
ระยะเวลา  5วัน  24/3/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

12

จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ตาม
โครงการป้องกันโรคติดต่อ
โควิค 2019

     10,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    10,770.00  หจก.ฟ้าตระการมอลล์  หจก.ฟ้าตระการมอลล์
ใบส่ังซื อ เลขที่ 36/63 

ระยะเวลา  3วัน  30/3/63
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง


