
                                                                                         วันที ่  1   กุมภาพันธ์    2562                                                                                             วันที ่2   มีนาคม   2563

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำจัดซ้ือ
 ผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ
 ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก

และรำคำ
เลขที่ข้อตกลง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1

จ้างเหมาบริการพนักงานเปิด-ปิด
น ้าประปาหมู่บ้านพร้อมซ่อมแซม
บ้ารุงรักษา หมู่ที 5 บ้านสวาสด์ิ

      3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 3,000.00  นางบุญมา สีดาวงษ์  นางบุญมา สีดาวงษ์
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 

32/63 ระยะเวลา  
29วัน  31/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

2

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปจดมาตรน ้า 
เก็บเงินน้าส่งอบต.นาเลิน จ้านวน 7 
หมู่บ้าน

      9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง        9,000.00  นายอ้านวย วงเสนา  นายอ้านวย วงเสนา
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 

33/63 ระยะเวลา  
29วัน  31/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

3

จ้างเหมาบริการพนักงานเปิด-ปิด
น ้าประปาหมู่บ้านพร้อมซ่อมแซม
บ้ารุงรักษา หมู่ที 1  บ้านนาเลิน

      3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง        3,000.00  นายสุวิทย์ ลาทวี  นายสุวิทย์  ลาทวี
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 

32/63 ระยะเวลา  
29วัน  31/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

4
จัดจ้างซ่อมเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ(สนป)       5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง        5,300.00  ร้านไทยเจริญ  ร้านไทยเจริญ

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 
34/63 ระยะเวลา  

7วัน  8/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

5
จัดซื อตู้เหล็กแบบ2 บาน(ส้านักปลัด)       5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง        5,500.00

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

ใบส่ังซื อ เลขที่ 
16/63 ระยะเวลา  

7วัน  19/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

6

จัดซื อตู้เหล็กแบบ2 บาน(ป้องกันสา
ธารณภัย)

      5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง        5,500.00
 บริษัทดูโฮม จ้ากัด

(มหาชน)
 บริษัทดูโฮม จ้ากัด

(มหาชน)

ใบส่ังซื อ  เลขที่ 
17/63 ระยะเวลา  

7วัน  19/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

7
จัดซื อตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกทรงต้่า       5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง        5,000.00

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

ใบส่ังซื อ  เลขที่ 
18/63 ระยะเวลา  7

 วัน  19/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

8
จัดซื อโต๊ะผู้บริหาร     16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง      16,000.00

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

ใบส่ังซื อ  เลขที่ 
19/63 ระยะเวลา  7

 วัน  19/1/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

                 สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง   ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์   2563
          ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต้าบลนาเลิน  อ้าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี



9
จัดซื อกระดาษ A4       8,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง        8,250.00

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

ใบส่ังซื อ  เลขที่ 
20/63 ระยะเวลา  7

 วัน  19/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

10
จัดซื อสว่าน(ป้องกันสาธารณภัย)       6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง        6,000.00

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

ใบส่ังซื อ  เลขที่ 
21/63 ระยะเวลา  7

 วัน  19/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

11
จัดซื อตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกทรงต้่า       5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง        5,000.00

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

ใบส่ังซื อ  เลขที่ 
18/63 ระยะเวลา  7

 วัน  19/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

12
จัดซื อเก้าอี ส้านักงาน(ส้านักปลัด)       6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง        6,000.00

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

ใบส่ังซื อ  เลขที่ 
22/63 ระยะเวลา  7

 วัน  19/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

13
จัดซื อโต๊ะตอมพิวเตอร์(ส้านักปลัด)       3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง        3,000.00

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

ใบส่ังซื อ  เลขที่ 
23/63 ระยะเวลา  7

 วัน  19/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

14
จัดซื อเก้าอี ส้านักงานพนักงาน(ส้านักปลัด)       5,878.00 วิธีเฉพาะเจาะจง        5,878.00

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

ใบส่ังซื อ  เลขที่ 
24/63 ระยะเวลา  7

 วัน  19/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

15
จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว       2,206.00 วิธีเฉพาะเจาะจง        2,206.00

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

 บริษัทดูโฮม จ้ากัด
(มหาชน)

ใบส่ังซื อ  เลขที่ 
25/63 ระยะเวลา  7

 วัน  124/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

16
จัดซื อแบบพิมพ์     18,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง      18,480.00

 โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน

 โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน

ใบส่ังซื อ  เลขที่ 
26/63 ระยะเวลา  3

 วัน  24/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

17
จัดซื อปั้มสูบน ้าซัมเมอร์สซิเบิ ล     40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง      40,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ

ใบส่ังซื อ  เลขที่ 
27/63 ระยะเวลา  7

 วัน  27/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

18

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.
4บ้านร่องเข

  356,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    351,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
สัญญาจ้างเลขที่ 

7/63 ระยะเวลา  60
 วัน  12/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง



19

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านสวาสด์ิ ม.5

  292,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    291,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
สัญญาจ้างเลขที่ 

8/63 ระยะเวลา  60
 วัน  12/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

20

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านไร่เจริญ ม.6

  371,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    370,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
สัญญาจ้างเลขที่ 

9/63 ระยะเวลา  60
 วัน  12/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

21

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเหล่าใต้ ม.7

  328,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    327,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
สัญญาจ้างเลขที่ 

10/63 ระยะเวลา  
60 วัน 12 /2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

22

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านค้าหมาไน ม.3

  210,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    208,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
สัญญาจ้างเลขที่ 

11/63 ระยะเวลา  
30 วัน  21/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

23

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านสาวสด์ิ ม.5

  105,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    103,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
สัญญาจ้างเลขที่ 

12/63 ระยะเวลา  
30 วัน  21/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

24

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน
ไร่เจริญ ม.6

    77,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง      76,000.00  ร้าน จ.ทรัพย์เจริญ  ร้าน จ.ทรัพย์เจริญ
สัญญาจ้างเลขที่ 

13/63 ระยะเวลา  
30 วัน  28/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

25

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน
ร่องเข  ม.4

    50,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง      50,000.00  ร้าน จ.ทรัพย์เจริญ  ร้าน จ.ทรัพย์เจริญ
สัญญาจ้างเลขที่ 

14/63 ระยะเวลา  
30 วัน  28/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง

26

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านนาเลิน  ม.1

  198,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง    197,000.00  ร้านทรัพแสงสุวรรณ  ร้านทรัพแสงสุวรรณ
สัญญาจ้างเลขที่ 

15/63 ระยะเวลา  
30 วัน  28/2/63

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง


