
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
  
 ลําดับที ่

 
            งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจาง 

  

   รายช่ือผูเสนอราคา      
     และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซ้ือหรือจาง 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการฝกอบรมใหความรู
แกประชาชนในดานสุขภาพ หลักสูตรการ
อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปองกัน
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และการจัดทําหนากากอนามัยเพ่ือการ
ปองกันตนเอง จํานวน 6 รายการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

2,745.- 2,745.- เฉพาะเจาะจง รานอังสนาการคา 
ราคาท่ีเสนอ 2,745.- 

รานอังสนาการคา 
2,745.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบส่ังซ้ือ 26/2563 
ลว.6 มี.ค.63 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

8,750.- 8,750.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 8,750.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
8,750.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบส่ังซ้ือ 27/2563 
ลว.13 มี.ค.63 

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

6,023.- 6,023.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา 
ราคาท่ีเสนอ 6,023.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา 
6,023.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบส่ังซ้ือ 28/2563 
ลว.13 มี.ค.63 

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 18 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 กองคลัง 

6,074.- 6,074.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา
ราคาท่ีเสนอ 6,074.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา
6,074.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบส่ังซ้ือ 29/2563 
ลว.13 มี.ค.63 

5 วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 11 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองชาง 

44,650.- 44,650.- เฉพาะเจาะจง รานชยุตพงศกิจรุงเรือง
ราคาท่ีเสนอ 44,650.- 

รานชยุตพงศกิจรุงเรือง
44,650.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบส่ังซ้ือ 30/2563 
ลว.13 มี.ค.63 

6 จัดซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลเมืองลี จํานวน 9 รายการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

5,630.- 5,630.- เฉพาะเจาะจง รานเอกรินทรการคา 
ราคาท่ีเสนอ 5,630.- 

รานเอกรินทรการคา
5,630.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบส่ังซ้ือ 31/๒๕๖3 
ลว. 18 ม.ีค.63 

7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดทําหนากากอนามัย
ใหแกประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลเมืองลี 
จํานวน 7 รายการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 

7,866.- 7,866.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อัม
รินทรแพร 
ราคาท่ีเสนอ 7,866.- 

หางหุนสวนจํากัด อัมรินทร
แพร 
7,866.- 

มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังซ้ือ 32/๒๕๖3 
ลว. 18 ม.ีค.63 

8 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ 21,940.- 21,940.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 21,940.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
21,940.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบส่ังซ้ือ 35/๒๕๖3 
ลว. 26 ม.ีค.63 



9 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 17 รายการ 3,767.- 3,767.- เฉพาะเจาะจง รานชลลดาคาวัสดุ 
ราคาท่ีเสนอ 3,767.- 

รานชลลดาคาวัสดุ 
3,767.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบส่ังซ้ือ 33/๒๕๖3 
ลว. 25 ม.ีค.63 

10 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย จํานวน 
2 รายการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

9,750.- 9,750.- เฉพาะเจาะจง รานอังสนาการคา 
ราคาท่ีเสนอ 9,750.- 

รานอังสนาการคา 
9,750.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบส่ังซ้ือ 34/๒๕๖3 
ลว. 26 ม.ีค.63 

11 จัดจางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กก 3030 นาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

9,400.- 9,400.- เฉพาะเจาะจง อูชางปก 
ราคาท่ีเสนอ 9,400.- 

อูชางปก 
9,400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบส่ังจาง 26/๒๕๖3 
ลว. 4 มี.ค.63 

7 จัดจางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการฝกอบรม
ใหความรูแกประชาชนในดานสุขภาพ หลักสูตร
การอบรม  เชิงปฏิบัติการใหความรูในการ
ปองกันโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทําหนากากอนามัย
เพ่ือการปองกันตนเอง จํานวน 1 ปาย 

450.- 450.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง  
ราคาท่ีเสนอ 450.- 

รานพิชฌฆาปริ้นต้ิง  
450.- 

มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ใบส่ังจาง 27/๒๕๖3 
ลว. 4 มี.ค.63 

8 จัดจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองลี จํานวน 1 โครงการ 

4,000.- 4,000.- เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ  ปงจันทรดี 
ราคาท่ีเสนอ 4,000.- 

นายสหรัฐ  ปงจันทรดี 
4,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบส่ังจาง 29/๒๕๖3 
ลว. 18 มี.ค.63 

9 จัดจางเหมาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 
หมายเลขครุภัณฑ 416-52-0011 จํานวน 1 
เคร่ือง 

700.- 700.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 700.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
700.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบส่ังจาง 30/๒๕๖3 
ลว. 18 มี.ค.63 

10 จางเหมาติดตั้งกระจกโคงบริเวณจุดเส่ียงตาม
ทางแยก ทางรวม ทางโคง ภายในเขตตําบล
เมืองลี จํานวน 18 จุด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

72,000.- 72,000.- เฉพาะเจาะจง รานพีระเอ็นจิเนียริ่ง 
ราคาท่ีเสนอ 72,000.- 

รานพีระเอ็นจิเนียริ่ง 
72,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบส่ังจาง 31/๒๕๖3 
ลว. 18 มี.ค.63 

11 จางเหมาจัดทําปายไวนิล (ไวรัส โคโรนา 
covid-19) จํานวน 3 ปาย 

900.- 900.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 900 

รานพิชฌฆาปริ้นต้ิง 
900 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบส่ังจาง 32/๒๕๖3 
ลว.24 มี.ค.63 

 


