
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 

วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
  
 ลําดับที ่

 
            งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

  

   รายช่ือผูเสนอราคา      
     และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อหรือจาง 

1 จัดซื้อวัสดุโครงการเทศกาลของดีตําบลเมืองลี 
ประจําป 2562 จํานวน 1 รายการ 

4,500.- 4,500.- เฉพาะเจาะจง นายณภัทร  สุทธิ 
ราคาที่เสนอ 4,500.- 

นายณภัทร  สุทธิ 
4,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 8/2563 
ลว.4 พ.ย.62 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการเทศกาลของดีตําบล
เมืองลี จํานวน 15 รายการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

8,150.- 8,150.- เฉพาะเจาะจง รานอังสนาการคา 
ราคาที่เสนอ 8,150.- 

รานอังสนาการคา 
8,150.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 9/2563 
ลว.4 พ.ย.62 

3 จัดซื้อครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ (เครื่องขยาย
เสียง) จํานวน 1 ชุด 

89,580.- 89,850.- เฉพาะเจาะจง รานประทีปอิเล็กทรอนิกส
ราคาที่เสนอ 89,580.- 

รานประทีปอิเล็กทรอนิกส
89,580.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 10/2563 
ลว.21 พ.ย.62 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

4,300.- 4,300.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 4,300.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
4,300.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 11/2563 
ลว.26 พ.ย.62 

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 1 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1,650.- 1,650.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 1,650.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
1,650.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 12/2563 
ลว.26 พ.ย.62 

6 จัดจางเหมาตกแตง จัดสถานที่ สําหรับงาน
เทศกาลของดีตําบลเมืองลี ประจําป 2562 

38,000.- 38,000.- เฉพาะเจาะจง นายบุญรัตน  ปนติ 
ราคาที่เสนอ 38,000.- 

นายบุญรัตน  ปนติ 
38,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

ใบสั่งจาง 6/๒๕๖3 
ลว. 1 พ.ย.62 

7 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการเทศกาลของดี
ตําบลเมืองลี ประจําป 2562 จํานวน 3 
รายการ 

6,450.- 6,450.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง  
ราคาที่เสนอ 6,450.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
6,450.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 5/๒๕๖3 
ลว. 1 พ.ย.62 

8 จัดจางเหมาเชาเครื่องเสียงชุดใหญ โครงการ
เทศกาลของดีตําบลเมืองลี ประจําป 2562 

30,000.- 30,000.- เฉพาะเจาะจง นายธนวรรธน  ไชยศิลป
ราคาที่เสนอ 30,000.- 

นายธนวรรธน  ไชยศิลป
30,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 7/๒๕๖3 
ลว. 1 พ.ย.62 

9 จัดจางเหมาซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร 
หมายเลขครุภัณฑ 479-59-0023 จํานวน 1 
เคร่ือง 

350.- 350.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 350.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
350.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 8/๒๕๖3 
ลว. 26 พ.ย.62 

10 จางกอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปดถนนเสน
หลัก บานปาซาง หมู 2 ตําบลเมืองลี อําเภอนา
หมื่น จังหวัดนาน 

200,000.- 198,000.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธีรรัชฎา
การกอสราง 
ราคาที่เสนอ 197,500.- 

หางหุนสวนจํากัด ธีรรัชฎา
การกอสราง 
197,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

สัญญาจาง 1/๒๕๖3 
ลว. 28 พ.ย.62 



11 จางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนา
หมอ หมู 3 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น 
จังหวัดนาน 

200,000.- 191,000.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธีรรัชฎา
การกอสรางราคาท่ีเสนอ 
190,500.- 

หางหุนสวนจํากัด ธีรรัชฎา
การกอสราง 
190,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

สัญญาจาง 2/๒๕๖3 
ลว. 28 พ.ย.62 

12 จางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังนํ้า
เย็น หมู 5 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัด
นาน 

200,000.- 194,000.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธีรรัชฎา
การกอสรางราคาท่ีเสนอ 
193,500.- 

หางหุนสวนจํากัด ธีรรัชฎา
การกอสราง 
193,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

สัญญาจาง 3/๒๕๖3 
ลว. 28 พ.ย.62 

 


