
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
  
 ลําดับที ่

 
            งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

  

   รายช่ือผูเสนอราคา      
     และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อหรือจาง 

1 
 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (ยางรถยนต) 
รถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน กก 
3030 นาน 

23,750.- 23,750.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชัยวัฒน 
ออโตไทร 
ราคาท่ีเสนอ 23,750.- 

หางหุนสวนจํากัด ชัยวัฒน 
ออโตไทร 
23,750.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 2/2563 
ลว.21 ต.ค.62 

2 วัสดุน้ําดื่ม จํานวน 150 ถัง 3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง นางหวัง  นันยะ 
ราคาท่ีเสนอ 3,000.- 

นางหวัง  นันยะ 
3,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

ใบสั่งซ้ือ 1/2563 
ลว.1 ต.ค.62 

3 จางเหมาจัดทําพวงมาลาดอกไมสดโทนสีเหลือง 
พรอมชื่อหนวยงาน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 
เมตร 

2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง รานเวียงแกวโคมคํา 
ราคาท่ีเสนอ 2,000.- 

รานเวียงแกวโคมคํา
2,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

ใบสั่งจาง 1/2563 
ลว.9 ต.ค.62 

4 จางเหมาจัดทําพวงมาลาดอกไมสดโทนสีชมพู 
พรอมชื่อหนวยงาน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 
เมตร 

2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง นางศรีแพร  แกวตัน 
ราคาท่ีเสนอ 2,000.- 

นางศรีแพร  แกวตัน
2,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

ใบสั่งจาง 4/2563 
ลว.19 ต.ค.62 

5 จางเหมาบริการถายเอกสารพรอมเขาเลมปกสี
แบบสันกาว จํานวน 6 รายการ 

5,535.- 5,535.- เฉพาะเจาะจง รานบานเอกสาร  
ราคาท่ีเสนอ 5,535.- 

รานบานเอกสาร  
5,535.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 2/2563 
ลว.21 ต.ค.62 

6 จัดจางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กก 3030 นาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

10,260.- 10,260.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชัยวัฒน 
ออโตไทร 
ราคาท่ีเสนอ 10,260.- 

หางหุนสวนจํากัด ชัยวัฒน 
ออโตไทร 
10,260.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 3/๒๕๖2 
ลว. 21 ต.ค.62 

7 
 

จางเหมาปฏิบัติงานผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป  90,000.- 90,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยารัตน  
ปองนันท 
ราคาท่ีเสนอ 90,000.- 

นางสาวธันยารัตน  
ปองนันท 
90,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

บันทึกตกลงจาง 
12/2563 
ลว.1 ต.ค.62 

8 จางเหมาเจาหนาท่ีรักษาความสะอาดอาคาร
สํานักงาน อบต.เมืองลี 

90,000.- 90,000.- เฉพาะเจาะจง นางขันทอง  แจมสายพงษ 
ราคาท่ีเสนอ 90,000.- 

นางขันทอง  แจมสายพงษ
90,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

บันทึกตกลงจาง 
7/2563 
ลว.1 ต.ค.62 

9 จางเหมาเจาหนาท่ีดานกูชีพ-กูภัยและ
การแพทยฉุกเฉิน              

96,000.- 96,000.- เฉพาะเจาะจง นายภควัส  ศรีแกว 
ราคาท่ีเสนอ 96,000.- 

นายภควัส  ศรีแกว
96,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

บันทึกตกลงจาง 
1/2563 
ลว.1 ต.ค.62 

10 จางเหมาเจาหนาท่ีดานกูชีพ-กูภัยและ
การแพทยฉุกเฉิน              

96,000.- 96,000.- เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  กันหลี 
ราคาท่ีเสนอ 96,000.-
  

นายบรรชา  กันหลี
96,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

บันทึกตกลงจาง 
2/2563 
ลว.1 ต.ค.62 



11 จางเหมาเจาหนาท่ีดานกูชีพ-กูภัยและ
การแพทยฉุกเฉิน              

96,000.- 96,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ  ภูปนคํา 
ราคาท่ีเสนอ 96,000.- 

นายสมบูรณ  ภูปนคํา
96,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

บันทึกตกลงจาง 
3/2563 
ลว.1 ต.ค.62 

12 จางเหมาเจาหนาท่ีดานกูชีพ-กูภัยและ
การแพทยฉุกเฉิน              

96,000.- 96,000.- เฉพาะเจาะจง นายเสนห  แจมสายพงษ 
ราคาท่ีเสนอ 96,000.- 

นายเสนห  แจมสายพงษ
96,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

บันทึกตกลงจาง 
4/2563 
ลว.1 ต.ค.62 

13 
 

จางเหมาเจาหนาท่ีดานกูชีพ-กูภัยและ
การแพทยฉุกเฉิน              

96,000.- 96,000.- เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ  ใจแขวง 
ราคาท่ีเสนอ 96,000.- 

นายคมกฤษ  ใจแขวง
96,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

บันทึกตกลงจาง 
5/2563 
ลว.1 ต.ค.62 

14 จางเหมาเจาหนาท่ีดานกูชีพ-กูภัยและ
การแพทยฉุกเฉิน              

96,000.- 96,000.- เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  สุทธิ 
ราคาท่ีเสนอ 96,000.- 

นายปรีชา  สุทธิ 
96,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

บันทึกตกลงจาง 
6/2563 
ลว.1 ต.ค.62 

15 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 90,000.- 90,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวรักษ  วิไล
เจริญกิจ 
ราคาท่ีเสนอ 90,000.- 

นางสาวเยาวรักษ  วิไลเจริญ
กิจ 
90,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

บันทึกตกลงจาง 
8/2563 
ลว.1 ต.ค.62 

16 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่ธุรการ กองชาง 90,000.- 90,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉริยา  จันอูน 
ราคาท่ีเสนอ 90,000.- 

นางสาวอัจฉริยา  จันอูน 
90,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

บันทึกตกลงจาง 
9/2563 
ลว.1 ต.ค.62 

17 จางเหมาผูชวยนายชางไฟฟา 90,000.- 90,000.- เฉพาะเจาะจง นายบุญมา  จันทดัด 
ราคาท่ีเสนอ 90,000.- 

นายบุญมา  จันทดัด 
90,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

บันทึกตกลงจาง 
10/2563 
ลว.1 ต.ค.62 

18 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

90,000.- 90,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  ปงจันดี 
ราคาท่ีเสนอ 90,000.- 

นายสุริยา  ปงจันดี
90,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

บันทึกตกลงจาง 
11/2563 
ลว.1 ต.ค.62 

 


