
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
  
 ลําดับที ่

 
            งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

  

   รายช่ือผูเสนอราคา      
     และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซ้ือหรือจาง 

1 จัดซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
จํานวน 1 รายการ 

1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง นายณภัทร สุทธิ 
ราคาท่ีเสนอ 1,000.- 

นายณภัทร สุทธิ 
1,000.- 

มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ใบสั่งซื้อ 19/2563 
ลว.9 ม.ค. 63 

2 วัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 11 
รายการ 

8,420.- 8,420.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เทพบูรณ
กิจ กรุป 
ราคาที่เสนอ 8,420.- 

หางหุนสวนจํากัด เทพบูรณ
กิจ กรุป 
8,420.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 18/2563 
ลว.9 ม.ค.63 

3 กระสอบบรรจุทราย ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม 
จํานวน 4,000 ใบ 

32,000.- 32,000.- เฉพาะเจาะจง นางหวัง  นันยะ 
ราคาที่เสนอ 32,000.- 

นางหวัง  นันยะ 
32,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 25/2563 
ลว.20 ม.ค.63 

4 จัดซื้อวัสดุกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินี จํานวน 20 อัน 

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาที่เสนอ 3,000.- 

รานพิชฌฆาปริ้นต้ิง 
3,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 21/2563 
ลว.10 ม.ค.63 

5 จัดซื้อผาคลุมเกาอี้พลาสติก จํานวน 100 ผืน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 
100 ผืน 

19,500.- 19,500.- เฉพาะเจาะจง ราน ธ ขวัญนคร 
ราคาที่เสนอ 19,500.- 

ราน ธ ขวัญนคร 
19,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 20/2563 
ลว.9 ม.ค.63 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในโครงการพิธี
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินี จํานวน 11 รายการ 

14,260.- 14,260.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา 
ราคาที่เสนอ 14,260.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา 
14,260.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 23/๒๕๖3 
ลว. 10 ม.ค.63 

7 จัดซื้อวัสดุน้ําดื่มชนิดขวด  จํานวน 500 ขวด 2,500.- 2,500.- เฉพาะเจาะจง นายณภัทร สุทธิ 
ราคาที่เสนอ 2,500.- 

นายณภัทร สุทธิ 
2,500.- 

มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ใบสั่งซื้อ 24/๒๕๖3 
ลว. 13 ม.ค.63 

8 จัดจางเหมาบริการทําความสะอาดลาง
เคร่ืองปรับอากาศสํานักงาน จํานวน 11 
เคร่ือง 

9,240.- 9,240.- เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ  กันหมุด 
ราคาที่เสนอ 9,240.- 

นายนัฐพงษ  กันหมุด 
9,240.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 14/๒๕๖3 
ลว. 3 ม.ค.63 

9 จัดจางเหมาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 
หมายเลขครุภัณฑ 416-56-0002 จํานวน 1 
เคร่ือง 

500.- 500.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 500.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 15/๒๕๖3 
ลว. 6 ม.ค.63 

10 จัดจางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน บจ 4610 นาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

1,550.- 1,550.- เฉพาะเจาะจง อูชางปก 
ราคาที่เสนอ 1,550.- 

อูชางปก 
1,550.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 16/๒๕๖3 
ลว. 9 ม.ค.63 



11 จางเหมาจัดทําปายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินี “ขนาด 50*150 
ซม.” พรอมติดตั้ง 

13,860.- 13,860.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาที่เสนอ 13,860.- 

รานพิชฌฆาปริ้นต้ิง 
13,860.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 17/๒๕๖3 
ลว. 9 ม.ค.63 

12 จัดจางเหมาจัดทําปายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ 
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

700.- 700.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาที่เสนอ 700 

รานพิชฌฆาปริ้นต้ิง 
700 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 18/๒๕๖3 
ลว.9 ม.ค.63 

13 จัดจางเหมาจัดทําพระบรมฉายาลักษณ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

2,800.- 2,800.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาที่เสนอ 2,800.- 

รานพิชฌฆาปริ้นต้ิง 
2,800.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 19/๒๕๖3 
ลว.10 ม.ค.63 

14 จัดจางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กก 3030 นาน 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

7,890.18.- 7,890.18.- เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาแพรหลอ
ตระกูล ผูจําหนายโตโยตา 
จํากัด 
ราคาที่เสนอ 7,890.18.- 

บริษัท โตโยตาแพรหลอ
ตระกูล ผูจําหนายโตโยตา 
จํากัด 
7,890.18.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 20/๒๕๖3 
ลว.24 ม.ค.63 

15 จัดจางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. จํานวน 1 ปาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

450.- 450.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาที่เสนอ 450.- 

รานพิชฌฆาปริ้นต้ิง 
450.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 21/๒๕๖3 
ลว.27 ม.ค.63 

16 การจัดจางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 2 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

2,400.- 2,400.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาที่เสนอ 2,400.- 

รานพิชฌฆาปริ้นต้ิง 
2,400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 23/๒๕๖3 
ลว.27 ม.ค.63 

17 จัดจางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กง 7580 นาน 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

13,280.84 13,280.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาแพรหลอ
ตระกูล ผูจําหนายโตโยตา 
จํากัด 
ราคาที่เสนอ 13,280.84 

บริษัท โตโยตาแพรหลอ
ตระกูล ผูจําหนายโตโยตา 
จํากัด 
13,280.84 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 22/๒๕๖3 
ลว.27 ม.ค.63 

 


