
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2562 
   

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี ไดจัดทํารายงานวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแสดงใหเห็นวาในรอบปท่ีผานมามีการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางจําแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจางอยางไร เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และสามารถนําผลการวิเคราะหไปปรับปรุงการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณถัดไป ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 
ตารางที่ 1 แสดงรอยละของจํานวนครั้งจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562 
 

 
 
จากตารารางท่ี 1 จะพบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี ไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง จํานวนทั้งสิ้น 152 คร้ัง พบวาวิธีที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีวิธีเดียว คอื วิธีเฉพาะเจาะจงจํานวน 152 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 100  
 

แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนคร้ังจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ 2562 

 

e-bidding

คดัเลอืก

เฉพาะเจาะจง

 
 
 
 
 
 

จํานวนคร้ัง วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป e-bidding วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

   152 
(100%) 

                      -          -           152 
        (100%)         



 

 

 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 
1. หนวยงานเจาของงบประมาณหรือผูดําเนินโครงการ สงบันทึกขออนุมัติการเบิกจายในสวนของงบ

ลงทุนในชวงไตรมาสที่สาม ทําใหการจัดซื้อจัดจางไปกระจุกตัวในชวงปลายปงบประมาณจนเวลา
ลวงเลยใกลระยะเวลาส้ินสุดการใชงบประมาณแลวมาเรงรัดในระยะเวลาสั้น มีความเสี่ยงท่ีจะทําให
เกิดขอผิดพลาดและระยะเวลาในการจดัหาไมเพียงพอที่จะจัดหาไดตามระเบียบ 

2. การจัดซื้อจัดจางในกรณีท่ีตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางใชเวลานานในการคํานวณ
สงผลใหการจัดซ้ือจัดจางลาชา 

3. ความซับซอนของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ e-GP ระบบ Internet ไมเสถียรทําใหการทํางาน
ลาชาขัดของ 

4. การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง บางรายการมีความเรงดวน และหลายรายการมีระยะเวลาท่ี
ตองการใชสําหรับดําเนินการในระยะเวลาเดียวกัน ทําใหเสี่ยงไดรับพัสดุลาชาเน่ืองจากผูรับผิดชอบ
โครงการแจงความประสงคนอยกวา 3 วัน 

5. ระยะเวลาในการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางที่ตองกระทําเรงดวนกระชั้นชิดอาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงจะ
เกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 
แนวทางที่จะปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง 

1. หนวยงานเจาของงบประมาณหรือผูดําเนินโครงการ ตองดําเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของหนวยงาน
และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางอยางเครงครัด เพื่อใหหนวยงานพัสดุมีเวลาในการดําเนินการจัดซื้อจัด
จางตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจางมีขั้นตอนท่ีตองปฏิบัติ ซึ่งแตละขั้นตอนมีระยะเวลาตาม
ระเบียบกฎหมาย กําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางและเพ่ือการบริหารพัสดุ ควบคูไปกับการ
บริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ ไมทําใหการจัดซื้อจัดจางไปกระจุกตัวในชวงปลายป
งบประมาณ และทําใหไมตองมีการกันเงินรายจายงบประมาณเปนรายจายคางจายในปถัดไป 

2. หนวยงานควรจัดสงบุคลากรผูปฏิบัติงานหนาที่งานพัสดุ หรือคณะกรรมการตางๆท่ีเก่ียวของกับการ
จัดซื้อจัดจางไปอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรูความชํานาญ ลดความผิดพลาดและความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง กระบวนการจัดซื้อจัดจาง จะตองดําเนินการในระบบ laas 
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) กรณีวงเงินเกิน 5,000 บาท และจัดทําเอกสารมือเพิ่มเติม เปนการ
เพ่ิมภาระงานกอใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 

 
       (นายกฤษกรณ   สิทธิ) 
           นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 
       

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  
 ลําดับที ่

 
            งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

  

   รายช่ือผูเสนอราคา      
     และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อหรือจาง 

1 
 

วัสดุน้ําดื่ม จํานวน 1 รายการ 1,800.- 1,800.- เฉพาะเจาะจง นางศรีแพร แกวตัน 
ราคาท่ีเสนอ 1,800.- 

นางศรีแพร แกวตัน 
1,800.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

ใบสั่งซ้ือ 1/2562 
ลว.1 ต.ค.12 

2 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 950.00.- 950.00.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจที 
คอมพิวเตอร 
ราคาท่ีเสนอ 950.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที 
คอมพิวเตอร 
950.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 2/2562 
ลว.1 ต.ค.61 

3 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

50,000.- 50,000.- เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรนาหมื่น 
จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 50,000.- 

สหกรณการเกษตรนาหมื่น 
จํากัด 
50,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

 

4 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองชาง  50,000.- 50,000.- เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรนาหมื่น 
จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 50,000.- 

สหกรณการเกษตรนาหมื่น 
จํากัด 
50,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

 

5 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานัก
ปลัด  

50,000.- 50,000.- เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรนาหมื่น 
จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 50,000.- 

สหกรณการเกษตรนาหมื่น 
จํากัด 
50,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

 

6 จางเหมาจัดทําพวงมาลาดอกไมสดโทนสีเหลือง 
จํานวน 1 พวง 

1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง นายเอกนรินทร  ปองแกว 
ราคาท่ีเสนอ 1,000.- 

นายเอกนรินทร  ปองแกว 
1,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

ใบสั่งจาง 1/๒๕๖2 
ลว. 9 ต.ค.61 

7 จางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลมสันกาว
เคลือบปกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เมืองลี เรื่อง งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จํานวน 51 เลม 

8,160.- 8,160.- เฉพาะเจาะจง รานบานเอกสาร 
ราคาท่ีเสนอ 8,160.- 

รานบานเอกสาร 
8,160.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 2/๒๕๖2 
ลว. 11 ต.ค.61 

8 จางเหมาจัดทําพวงมาลาดอกไมสดโทนสีชมพู  
จํานวน 1 พวง 

1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง นายเอกนรินทร  ปองแกว 
ราคาท่ีเสนอ 1,000.- 

นายเอกนรินทร  ปองแกว 
1,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

ใบสั่งจาง 3/๒๕๖2 
ลว. 19 ต.ค.61 

9 จางเหมาซอมบํารุงครุภัณฑยานพาหนะ    และ
ขนสง (รถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน กก 
3030 นาน) 

3,395.- 3,395.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟองเจริญยนต 
จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,395.- 

บริษัท เฟองเจริญยนต 
จํากัด 3,395.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 1/๒๕๖2 
ลว. 9 ต.ค.61 

10 จัดจางเหมาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 
หมายเลขครุภัณฑ 416-57-0002 จํานวน 1 
เคร่ือง 

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,500.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 3,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 4/๒๕๖2 
ลว. 22 ต.ค.61 

11 จัดจางเหมาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 
หมายเลขครุภัณฑ 416-59-0029 จํานวน 1 
เคร่ือง 

4,500.- 4,500.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 4,500.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 4,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 5/๒๕๖2 
ลว. 22 ต.ค.61 



12 จางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
หมายเลขครุภัณฑ 420-58-0004, 420-
58-0005 จํานวน 2 เครื่อง 

4,300.- 4,300.- เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ  กันหมุด 
ราคาท่ีเสนอ 4,300.- 

นายนัฐพงษ  กันหมุด
4,300.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

ใบสั่งจาง 6/๒๕๖2 
ลว. 26 ต.ค.61 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
  
 ลําดับที ่

 
            งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

  

   รายช่ือผูเสนอราคา      
     และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อหรือจาง 

1 จัดซื้อวัสดุโครงการเทศกาลของดีตําบลเมืองลี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 13 
รายการ 

3,851.- 3,851.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เทพ
บูรณกิจ กรุป 
ราคาท่ีเสนอ 3,851.- 

หางหุนสวนจํากัด เทพบูรณ
กิจ กรุป 
3,851.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 5/2562 
ลว.15 พ.ย.61 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 9 รายการ 19,850.- 19,850.- เฉพาะเจาะจง รานเทพสยามอีเลคทริค 
ราคาท่ีเสนอ 19,850.- 

รานเทพสยามอีเลคทริค 
19,850.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 3/2562 
ลว.15 พ.ย.61 

3 จัดซื้อวัสดุโครงการเทศกาลของดีตําบลเมืองลี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 3 
รายการ 

7,850.- 7,850.- เฉพาะเจาะจง รานเสริมปานเจริญการคา
ราคาท่ีเสนอ 7,850.- 

รานเสริมปานเจริญการคา
7,850.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 4/2562 
ลว.15 พ.ย.61 

4 จัดจางทําสปอรโฆษณาเชิญชวนผูเขารวม
กิจกรรมโครงการเทศกาลของดีตําบลเมืองลี 
ประจําป พ.ศ.2561 

2,500.- 2,500.- เฉพาะเจาะจง นายรุจน  เกี๋ยงทํามา 
ราคาท่ีเสนอ 2,500.- 

นายรุจน  เก๋ียงทํามา
2,500.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

ใบสั่งจาง 7/2562 
ลว.1 พ.ย.61 

5 จัดจางซอมแซมบํารุงครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง (รถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 
2452 นาน) 

4,530.- 4,530.- เฉพาะเจาะจง อูชางหวง บานใหม  
ราคาท่ีเสนอ 4,530.- 

อูชางหวง บานใหม 
4,530.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 8/2562 
ลว.9 พ.ย.61 

6 จัดจางเหมาจัดทําปายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ 
โครงการเทศกาลของดีตําบลเมืองลี ประจําป 
พ.ศ. 2561 

4,890.- 4,890.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 4,890.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
4,890.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 9/๒๕๖2 
ลว. 12 พ.ย.61 

7 จัดจางเหมาออกแบบ ตกแตงเวที ตกแตงซุม
และจัดสถานที่ โครงการเทศกาลของดีตําบล
เมืองลี ประจําป พ.ศ.2561 

30,000.- 30,000.- เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย  แกวธรรม
ราคาท่ีเสนอ 30,000.- 

นายกิตติชัย  แกวธรรม
30,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 10/๒๕๖2 
ลว. 12 พ.ย.61 

8 จัดจางเหมาเคร่ืองเสียงชุดใหญ โครงการ
เทศกาลของดีตําบลเมืองลี ประจําป พ.ศ.
2561 

25,000.- 25,000.- เฉพาะเจาะจง นายนพดล  ธนเนตร 
ราคาท่ีเสนอ 25,000.- 

นายนพดล  ธนเนตร
25,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 11/๒๕๖2 
ลว. 19 พ.ย.61 

9 จางเหมาจัดทําปายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธงาน
โครงการนมัสการพระธาตุนาคาย่ีเปงประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รายการ 

400.- 400.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 400.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง  
400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 11/๒๕๖2 
ลว. 19 พ.ย.61 

10 จางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ โครงการ
เทศกาลของดีตําบลเมืองลี ประจําป พ.ศ. 
2561 จํานวน 1 โครงการ 

1,800.- 1,800.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 1,800.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
1,800.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 12/๒๕๖2 
ลว. 20 พ.ย.61 



11 จางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถตู รับ-สงนักเรียน 
หมายเลขทะเบียน นข 2409 นาน 

1,465.- 1,465.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟองเจริญยนต 
จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,465.- 

บริษัท เฟองเจริญยนต 
จํากัด 
1,465.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 12/๒๕๖2 
ลว. 26 พ.ย.61 

12 จัดจางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กก 3030 นาน 

25,800.- 25,800.- เฉพาะเจาะจง อู ป.การชาง  
ราคาท่ีเสนอ 25,800.- 

อู ป.การชาง  
25,800.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 13/๒๕๖2 
ลว. 28 พ.ย.61 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 

วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
  
 ลําดับที ่

 
            งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

  

   รายช่ือผูเสนอราคา      
     และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อหรือจาง 

1 ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอ
แหงชาติ พุทธศักราช 2561 จํานวน 1 รายการ 

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง รานเสริมปานเจริญการคา
ราคาท่ีเสนอ 3,500.- 

รานเสริมปานเจริญการคา 
3,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 9/2562 
ลว.3 ธ.ค.61 

2 ซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV 

26,890.- 26,890.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 26,890.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด
26,890.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 10/2562 
ลว.7 ธ.ค.61 

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จํานวน 4 รายการ 

13,330.- 13,330.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เทพ
บูรณกิจ กรุป 
ราคาท่ีเสนอ 13,330.- 

หางหุนสวนจํากัด เทพบูรณ
กิจ กรุป 
13,330.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 8/2562 
ลว.3 ธ.ค.61 

4 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 1 รายการ 650.- 650.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด  
ราคาท่ีเสนอ 650.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด  
650.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 11/2562 
ลว.6 ธ.ค.61 

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ กอง
คลัง 

5,200.- 5,200.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เทพ
บูรณกิจ กรุป 
ราคาท่ีเสนอ 5,200.- 

อูหางหุนสวนจํากัด เทพ
บูรณกิจ กรุป 
5,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 10/2562 
ลว.6 ธ.ค.61 

6 ซื้อวัสดุโครงการแขงขันกีฬาประจําปตําบลเมือง
ลี ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จํานวน 11 รายการ 

6,225.- 6,225.- เฉพาะเจาะจง รานเสริมปานเจริญการคา
ราคาท่ีเสนอ 6,225.- 

รานเสริมปานเจริญการคา 
6,225.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 12/๒๕๖2 
ลว. 27 ธ.ค.61 

7 จัดซื้อวัสดุโครงการแขงขันกีฬาประจําปตําบล
เมืองลี ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จํานวน 2 รายการ 

3,900.- 3,900.- เฉพาะเจาะจง นายณภัทร  สุทธิ 
ราคาท่ีเสนอ 3,900.- 

นายณภัทร  สุทธิ 
3,900.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 13/๒๕๖2 
ลว. 27 ธ.ค.61 

8 วัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ สํานักปลัด 5,500.- 5,500.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา 
ราคาท่ีเสนอ 5,500.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา
5,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 14/๒๕๖2 
ลว. 27 ธ.ค.61 

9 ธงสีสม ขนาด 50x80 ซม. พรอมดาม สูง 2 
เมตร 

2,700.- 2,700.- เฉพาะเจาะจง รานอังสนาการคา 
ราคาท่ีเสนอ 2,700.- 

รานอังสนาการคา 
2,700.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 11/๒๕๖2 
ลว. 25 ธ.ค.61 

10 จางเหมาจัดทําปฏิทินลานนา จํานวน 500 
ฉบับ 

15,000.- 11,000.- เฉพาะเจาะจง รานนานกรุป การพิมพ
ราคาท่ีเสนอ 15,500.- 

รานนานกรุป การพิมพ 
15,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 14/๒๕๖2 
ลว. 3 ธ.ค.61 



11 จางเหมาจัดเตรียมสถานท่ีในการประกอบพิธี
โครงการจัดกิจกรรมวันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวัน
พอแหงชาติ พุทธศักราช 2561 

10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางสุกันยา พุกโหมด 
ราคาท่ีเสนอ 10,000.- 

นางสุกันยา  พุกโหมด 
10,000.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

ใบสั่งจาง 18/๒๕๖2 
ลว. 3 ธ.ค.61 

12 จางเหมาจัดทําปายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ 
โครงการจัดกิจกรรมคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวัน
พอแหงชาติ พุทธศักราช 2561 จํานวน 1 
รายการ 

900.- 900.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 900.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
900.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 17/๒๕๖2 
ลว. 3 ธ.ค.61 

13 จางเหมาบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
หมายเลขครุภัณฑ 420-58-0003  
จํานวน 1 เครื่อง 

4,850.- 4,850.- เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ  กันหมุด 
ราคาท่ีเสนอ 4,850.- 

นายณัฐพงษ  กันหมุด
4,850.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

ใบสั่งจาง 16/๒๕๖2 
ลว. 3 ธ.ค.61 

14 จัดทําปายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ ในโครงการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
ปใหม ประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 4 
รายการ 

4,500.- 4,500.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 4,850.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
4,850.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 20/๒๕๖2 
ลว. 25 ธ.ค.61 

15 จางเหมาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑรถตู
รับ-สง นักเรียน หมายเลขทะเบียน นข 2409 

1,280.- 1,280.- เฉพาะเจาะจง ราน ดี เอ็น เจริญยนต
ราคาท่ีเสนอ 1,280.- 

ราน ดี เอ็น เจริญยนต
1,280.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 21/๒๕๖2 
ลว. 4 ธ.ค.61 

16 จัดทําปายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ โครงการ
แขงขันกีฬาประจําป ตําบลเมืองลี ครั้งที่ 2 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 2 
รายการ 

1,200.- 1,200.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 1,200.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
1,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 22/๒๕๖2 
ลว. 20 ธ.ค.61 

17 จางเหมาเครื่องเสียงกองอํานวยการเพ่ือใช    
ในงานโครงการแขงขันกีฬาประจําปตําบลเมือง
ลี ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จํานวน 1 ชดุ 

4,500.- 4,500.- เฉพาะเจาะจง นายชาตรี   สารเถื่อนแกว
ราคาท่ีเสนอ 4,500.- 

นายชาตรี   สารเถ่ือนแกว
4,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 23/๒๕๖2 
ลว. 27 ธ.ค.61 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
  
 ลําดับที ่

 
            งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

  

   รายช่ือผูเสนอราคา      
     และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อหรือจาง 

1 วัสดุโครงการสงเสริมประเพณีสืบชะตาขาว 
จํานวน 8 รายการ 

6,921.- 6,921.- เฉพาะเจาะจง นางศรีแพร  แกวตัน 
ราคาท่ีเสนอ 6,921.- 

นางศรีแพร  แกวตัน 
6,921.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 14/2562 
ลว.17 ม.ค.62 

3 จัดซื้อวัสดุโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 10 รายการ 

6,930.- 6,930.- เฉพาะเจาะจง รานเสริมปาน 
ราคาท่ีเสนอ 6,930.- 

รานเสริมปาน 
6,930.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 15/2562 
ลว.10 ม.ค.62 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

1,500.- 1,500.- เฉพาะเจาะจง ราน เคดี คอมเซอรวิส
ราคาท่ีเสนอ 1,500.- 

ราน เคดี คอมเซอรวิส
1,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 15/2562 
ลว.28 ม.ค.62 

4 จัดจางเหมาจัดทําปายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ 
โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

675.- 675.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 650.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
650.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 24/2562 
ลว.9 ม.ค.62 

5 จัดจางเหมาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 
หมายเลขครุภัณฑ 416-54-0013 จํานวน 1 
เคร่ือง 

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

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
700.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 25/2562 
ลว.10 ม.ค.62 

6 จัดจางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน นข 2452 นาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

34,400.- 34,400.- เฉพาะเจาะจง รานชนะชัย งานเบาะ 
ราคาท่ีเสนอ 34,400.- 

รานชนะชัย งานเบาะ
34,400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 27/๒๕๖2 
ลว. 4 ม.ค.62 

7 จัดจางเหมาจัดทําปายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ 
กิจกรรม Kick Off แยกกอนทิ้ง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

1,050.- 1,050.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 1,050.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
1,050.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 27/๒๕๖2 
ลว. 4 ม.ค.62 

8 จัดจางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถจักรยานยนต 
หมายเลขทะเบียน กรร 42 นาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

1,270.- 1,270.- เฉพาะเจาะจง รานท.เจริญกิจ 
ราคาท่ีเสนอ 1,270.- 

รานท.เจริญกิจ 
1,270.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 28/๒๕๖2 
ลว. 28 ม.ค.62 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
  
 ลําดับที ่

 
            งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

  

   รายช่ือผูเสนอราคา      
     และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อหรือจาง 

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ กอง
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

1,200.- 1,200.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,200.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
1,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 16/2562 
ลว.4 ก.พ.62 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ  
กองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

2,750.- 2,750.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 6,930.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
6,930.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 17/2562 
ลว.4 ก.พ.62 

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ 
สํานักปลัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

3,415.- 3,415.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา
ราคาท่ีเสนอ 3,415.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา
3,415.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 18/2562 
ลว.4 ก.พ.62 

4 วัสดุน้ําดื่ม ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จํานวน 60 
ถัง 

1,200.- 1,200.- เฉพาะเจาะจง นางศรีแพร  แกวตัน 
ราคาท่ีเสนอ 1,200.- 

นางศรีแพร  แกวตัน 
1,200.- 

เปนผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว 

ใบสั่งซ้ือ 18/2562 
ลว.4 ก.พ.62 

5 จัดจางเหมาจัดทําปายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ 
โครงการปองกันแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

1,650.- 1,650.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง  
ราคาท่ีเสนอ 1,650.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง  
1,650.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 29/2562 
ลว.4 ก.พ.62 

6 จางเหมาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร หมายเลข
ครุภัณฑ 416-57-0002 จํานวน 1 เครื่อง 
กองชาง 

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

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 30/๒๕๖2 
ลว. 4 ก.พ.62 

7 จางเหมาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ
รถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน กก 
3030 นาน 

5,770.- 5,770.- เฉพาะเจาะจง อูชางปก 
ราคาท่ีเสนอ 5,770.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
5,770.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 31/๒๕๖2 
ลว. 12 ก.พ.62 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 

วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
  
 ลําดับที ่

 
            งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

  

   รายช่ือผูเสนอราคา      
     และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อหรือจาง 

1 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 
รายการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

5,050.- 5,050.- เฉพาะเจาะจง อูชางหวง ปานตะระษี 
ราคาท่ีเสนอ 5,050.- 

อูชางหวง ปานตะระษี 
5,050.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 20/2562 
ลว.4 มี.ค.62 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

1,820.- 1,820.- เฉพาะเจาะจง ราน เคดี. คอมเซอรวิส
ราคาท่ีเสนอ 1,820.- 

ราน เคดี. คอมเซอรวิส
1,820.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 21/2562 
ลว.5 มี.ค.62 

3 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6 รายการ 2,025.- 2,025.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา
ราคาท่ีเสนอ 2,025.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา
2,025.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 22/2562 
ลว.8 มี.ค.62 

4 วัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 5,700.- 5,500.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา
ราคาท่ีเสนอ 5,500.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา
ราคาที่เสนอ 5,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 23/2562 
ลว.8 มี.ค.62 

5 จัดซื้อวัสดุกระสอบบรรจุทราย ขนาดบรรจุ 30 
กิโลกรม จํานวน 2,000 ใบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

16,000.- 16,000.- เฉพาะเจาะจง รานเคมีภัณฑแอนดซัพ
พลาย 
ราคาท่ีเสนอ 16,000.- 

รานเคมีภัณฑแอนดซัพ
พลาย 
16,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 24/2562 
ลว.18 มี.ค.62 

6 จัดจางเหมาบริการสํารวจขอมูลและขึ้นทะเบียน
จํานวนสุนัขและแมวภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลเมือง
ลี อําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน (ครั้งท่ี 1) 

1,731.- 1,731.- เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ  ปงจันทรดี
ราคาท่ีเสนอ 1,731.- 

นายสหรัฐ  ปงจันทรดี
1,731.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 31/๒๕๖2 
ลว. 11 มี.ค.62 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
  
 ลําดับที ่

 
            งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

  

   รายช่ือผูเสนอราคา      
     และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อหรือจาง 

1 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

3,800.- 5,050.- เฉพาะเจาะจง รานนานเคมีภัณฑแอนด
ซัพพลาย 
ราคาท่ีเสนอ 5,050.- 

อูชางหวง ปานตะระษี 
5,050.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 25/2562 
ลว.2 เม.ย.62 

3 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 1 รายการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

4,255.- 4,255.- เฉพาะเจาะจง รานชลลดาคาวัสดุ 
ราคาท่ีเสนอ 4,255.- 

รานชลลดาคาวัสดุ 
4,255.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 26/2562 
ลว.2 เม.ย.62 

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

12,000.- 12,000.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา
ราคาท่ีเสนอ 12,000.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา
12,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 27/2562 
ลว.9 เม.ย.62 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

2,400.- 2,400.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,400.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 2,400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 28/2562 
ลว.17 เม.ย.62 

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 14 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

1,795.- 1,795.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา
ราคาท่ีเสนอ 1,795.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา
พลาย 
1,795.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 29/2562 
ลว.17 เม.ย.62 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,500.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
3,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 30/๒๕๖2 
ลว. 22 เม.ย.62 

7 จัดซื้อวัสดุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  จํานวน 4 รายการ 

8,474.- 8,474.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา
ราคาท่ีเสนอ 8,474.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา
8,474.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 31/๒๕๖2 
ลว. 22 เม.ย.62 

8 จัดจางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) 

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

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
450.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 32/๒๕๖2 
ลว. 3 เม.ย.62 

9 จัดจางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

600.- 600.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 600.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
600.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 33/๒๕๖2 
ลว. 9 เม.ย.62 

10 จัดจางเหมาจัดทําปายไวนิลพระบรมฉายา
ลักษณ พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 จํานวน 1 
ปาย 

370.- 370- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 370.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
370.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 34/๒๕๖2 
ลว. 26 เม.ย.62 



11 จัดจางเหมาจัดทําภาพถายแหลงทองเท่ียว
ตําบลเมืองลีพรอมกรอบรูปภาพและขาตั้ง 
จํานวน 10 ชุด 

22,000.- 22,000.- เฉพาะเจาะจง รานใจฮัก มีเดีย 
ราคาท่ีเสนอ 22,000.- 

รานใจฮัก มีเดีย 
22,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 34/๒๕๖2 
ลว. 26 เม.ย.62 

12 จัดจางเหมาจัดทําวีดีทัศนนําเสนอหมูบานนวัต
วิถี บานวังนํ้าเย็น หมูที่ 5 ตําบลเมืองลี 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง รานใจฮัก มีเดีย 
ราคาท่ีเสนอ 6,000.- 

รานใจฮัก มีเดีย 
6,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 36/๒๕๖2 
ลว. 26 เม.ย.62 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
  
 ลําดับที ่

 
            งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

  

   รายช่ือผูเสนอราคา      
     และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อหรือจาง 

1 จัดซื้อวัสดุผาริ้วเพ่ือใชประดับตกแตงในงาน
เฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง
ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จํานวน 2 รายการ 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง รานชัยวัฒนผามวน 
ราคาท่ีเสนอ 6,000.- 

รานชัยวัฒนผามวน 
6,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 32/2562 
ลว.2 พ.ค.62 

3 จัดซื้ออุปกรณสงนํ้า และทอพีวีซี จํานวน 11 
รายการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

5,225.- 5,225.- เฉพาะเจาะจง รานอังสนาการคา 
ราคาท่ีเสนอ 4,255.- 

รานอังสนาการคา 
4,255.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 33/2562 
ลว.2 พ.ค.62 

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

8,171.- 8,171.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา
ราคาท่ีเสนอ 8,171.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา
8,171.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 34/2562 
ลว.7 พ.ค.62 

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4,030.- 4,030.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เทพ
บูรณกิจ 
ราคาท่ีเสนอ 4,030.- 

หางหุนสวนจํากัด เทพบูรณ
กิจ 
ราคาที่เสนอ 4,030.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 35/2562 
ลว.7 พ.ค.62 

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 1 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
350.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 36/2562 
ลว.7 พ.ค.62 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 4,800.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
4,800.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 37/๒๕๖2 
ลว. 7 พ.ค.62 

7 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 11 
รายการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กอง
การศึกษาฯ 

4,995.- 4,995.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เทพ
บูรณกิจ 
ราคาท่ีเสนอ 4,995.- 

หางหุนสวนจํากัด เทพบูรณ
กิจ 
4,995.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 38/๒๕๖2 
ลว. 7 พ.ค.62 

8 จัดซื้อวัสดุโครงการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลเมืองลี จํานวน 37 รายการ 

9,848.- 9,848.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 9,848.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
9,848.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 39/๒๕๖2 
ลว. 23 พ.ค.62 

9 จางเหมาจัดทําปายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 จํานวน 2 
ปาย 

3,750.- 3,750.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 3,750.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
3,750.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 37/๒๕๖2 
ลว. 2 พ.ค.62 



10 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 1 ปาย 

400.- 400- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 400.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 40/๒๕๖2 
ลว. 31 พ.ค..62 

11 จัดจางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน นข 2409 นาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

3,870.- 3,870.- เฉพาะเจาะจง อูชางปก 
ราคาท่ีเสนอ 3,870.- 

อูชางปก 
3,870.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 39/๒๕๖2 
ลว. 31 พ.ค.62 

12 จัดจางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กก 3030 นาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 

481.50.- 481.50.- เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาแพรหลอ
ตระกูล ผูจําหนายโตโยตา 
จํากัด 

ราคาท่ีเสนอ 481.50.- 

บริษัท โตโยตาแพรหลอ
ตระกูล ผูจําหนายโตโยตา 
จํากัด 
481.50.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 38/๒๕๖2 
ลว. 21 พ.ค.62 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
  
 ลําดับที ่

 
            งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

  

   รายช่ือผูเสนอราคา      
     และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อหรือจาง 

1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย วัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา พรอมเข็ม ไซริงค ปาย
ชื่อ และสมุดคูมือ จํานวน 577 โดส ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

17,310.- 17,310.- เฉพาะเจาะจง รานสยามเคมีคอล 
ราคาท่ีเสนอ 17,310.- 

รานสยามเคมีคอล
17,310.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 40/2562 
ลว.4 มิ.ย.62 

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
ทรายอะเบทเคลือบสารทีมีฟอส 1% แบบบรรจุ
ซองพลาสติก 50 กรัม จํานวน 3,984 ซอง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

23,904.- 23,904.- เฉพาะเจาะจง รานกวางรวยซัพพลาย
ราคาท่ีเสนอ 23,904.- 

รานกวางรวยซัพพลาย
23,904.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 41/2562 
ลว.13 มิ.ย.62 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

11,300.- 11,300.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 11,300.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด
11,300.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 42/2562 
ลว.20 มิ.ย.62 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 กองชาง 

2,200.- 2,200.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,200.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 2,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 43/2562 
ลว.20 มิ.ย.62 

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักปลัด 

3,125.- 3,125.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา
ราคาท่ีเสนอ 3,125.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา
3,125.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 44/2562 
ลว.20 มิ.ย.62 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักปลัด 

3,700.- 3,700.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,700.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
3,700.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 45/๒๕๖2 
ลว. 20 มิ.ย.62 

7 จัดซื้อวัสดุกอสรางโครงการปรับสภาพแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวกของผูสูงอายุให
เหมาะสมและปลอดภัย ประจําป 2562 

19,282.- 19,282.- เฉพาะเจาะจง รานจําปการคา 
ราคาท่ีเสนอ 19,282.- 

รานจําปการคา 
19,282.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 46/๒๕๖2 
ลว. 24 มิ.ย.62 

8 จางเหมาจัดทําปายไวนิลรณรงคโรค
ไขเลือดออก จํานวน 3 ปาย 

900.- 900.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 900.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
900.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 42/๒๕๖2 
ลว. 10 มิ.ย.62 

9 จัดจางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน บจ 4610 นาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

2,860.- 2,860.- เฉพาะเจาะจง อูชางปก 
ราคาท่ีเสนอ 2,860.- 

อูชางปก 
2,860.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 43/๒๕๖2 
ลว. 7 มิ.ย.62 



10 จัดจางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน นข 2409 นาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

1,380.- 1,380.- เฉพาะเจาะจง ชางปก  
ราคาท่ีเสนอ 1,380.- 

อูชางปก 
1,380.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 45/๒๕๖2 
ลว. 26 มิ.ย.62 

11 จัดจางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กง 7580 นาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

5,620.- 5,620.- เฉพาะเจาะจง ชางปก  
ราคาท่ีเสนอ 5,620.- 

ชางปก  
5,620.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 46/๒๕๖2 
ลว. 28 มิ.ย.62 

12 จางเหมาจัดทําปายอะคริลิคโครงการปรับ
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ผูสูงอายุใหเหมาะสมและปลอดภัย 

550.- 550.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 550.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
550.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 44/๒๕๖2 
ลว. 24 มิ.ย.62 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
  
 ลําดับที ่

 
            งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

  

   รายช่ือผูเสนอราคา      
     และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อหรือจาง 

1 จัดซื้อวัสดุโครงการแหเทียนจํานําพรรษา 
จํานวน 4 รายการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 

9,940.- 9,940.- เฉพาะเจาะจง รานสมปานเจริญการคา
ราคาที่เสนอ 17,310.- 

รานสมปานเจริญการคา
17,310.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 47/2562 
ลว.5 ก.ค.62 

2 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 กองคลัง 

3,100.- 3,100.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 3,100.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
3,100.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 48/2562 
ลว.15 ก.ค.62 

3 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 กองชาง 

22,000.- 22,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 22,000.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด
22,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 50/2562 
ลว.15 ก.ค.62 

4 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักปลัด 

21,000.- 21,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาที่เสนอ 21,000.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 21,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 49/2562 
ลว.15 ก.ค.62 

5 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

17,000.- 17,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัดราคา
ท่ีเสนอ 17,000.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด
17,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 51/2562 
ลว.15 ก.ค.62 

6 จางเหมาบริการถายเอกสารพรอมเขาเลมปกสี
แบบสันกาว จํานวน 6 รายการ 

3,360.- 3,360.- เฉพาะเจาะจง รานบานเอกสาร  
ราคาที่เสนอ 3,360.- 

รานบานเอกสาร  
3,360.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 17/๒๕๖2 
ลว. 5 ก.ค.62 

7 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการฝกอบรมให
ความรูแกประชาชนดานสุขภาพ จํานวน 1 
ปาย 

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

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
450.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 48/๒๕๖2 
ลว. 5 ก.ค.62 

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 3 ชวง หมู 1 หมู 2 หมู 7 ตําบลเมือง
ลี อําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน 

237,000.- 237,000.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธีรรัชฎา
การกอสราง 
ราคาที่เสนอ 237,000.- 

หางหุนสวนจํากัด ธีรรัชฎา
การกอสราง 
236,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

สัญญาจาง 3/๒๕๖2 
ลว. 19 ก.ค.62 

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 1 บานน้ําอูน ตําบลเมืองลี อําเภอนา
หมื่น จังหวัดนาน 

350,000.- 237,000.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธีรรัชฎา
การกอสราง 
ราคาที่เสนอ 237,000.- 

หางหุนสวนจํากัด ธีรรัชฎา
การกอสราง 
349,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

สัญญาจาง 2/๒๕๖2 
ลว. 19 ก.ค.62 

10 โครงการปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนาอาชีพ
ตําบลเมืองลี อําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน 

350,000.- 350,000.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธีรรัชฎา
การกอสราง 
ราคาที่เสนอ 350,000.- 

หางหุนสวนจํากัด ธีรรัชฎา
การกอสราง 
349,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

สัญญาจาง 1/๒๕๖2 
ลว. 19 ก.ค.62 



 



สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
  
 ลําดับที ่

 
            งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

  

   รายช่ือผูเสนอราคา      
     และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อหรือจาง 

1 วัสดุน้ําดื่ม ขนาดบรรจุ 20 ลิตร  
จํานวน 160 ถัง 

3,200.- 3,200.- เฉพาะเจาะจง นางศรีแพร  แกวตัน 
ราคาท่ีเสนอ 3,200.- 

นางศรีแพร  แกวตัน 
3,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 52/2562 
ลว.2 ส.ค.62 

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4,400.- 4,400.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เทพ
บูรณกิจ กรุป 
ราคาท่ีเสนอ 4,400.- 

หางหุนสวนจํากัด เทพบูรณ
กิจ กรุป 
4,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 53/2562 
ลว.5 ส.ค.62 

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

3,857.- 3,857.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา
ราคาท่ีเสนอ 3,857.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา
3,857.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 54/2562 
ลว.5 ส.ค62 

4 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 9 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

44,250.- 44,250.- เฉพาะเจาะจง รานเทพสยามอีเลคทริค 
ราคาท่ีเสนอ 44,250.- 

รานเทพสยามอีเลคทริค 
44,250.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 56/2562 
ลว.5 ส.ค.62 

5 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 10 รายการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

8,161.- 8,161.- เฉพาะเจาะจง รานวล  บัตริยะ 
ราคาท่ีเสนอ 8,161.- 

รานวล  บัตริยะ 
8,161.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 57/2562 
ลว.15 ส.ค.62 

6 จัดซื้อวัสดุท่ีใชในงานรัฐพิธีเน่ืองในโอกาสวัน
คลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปหลวง จํานวน 2 รายการ 

1,570.- 1,570.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา
ราคาท่ีเสนอ 1,570.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา
1,570.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 55/๒๕๖2 
ลว. 5 ส.ค.62 

7 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

8,161.- 8,161.- เฉพาะเจาะจง นายสงกราน  โคตรแพง
ราคาท่ีเสนอ 8,161.- 

นายสงกราน  โคตรแพง 
8,161.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 57/๒๕๖2 
ลว. 15 ส.ค.62 

8 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บอุปกรณ จํานวน 
1 ตู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

30,000.- 30,000.- เฉพาะเจาะจง รานนานเซฟต้ีไฟร 
ราคาท่ีเสนอ 30,000.- 

รานนานเซฟต้ีไฟร
30,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 58/๒๕๖2 
ลว. 16 ส.ค.62 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

3,900.- 3,900.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,900.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
3,900.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 60/๒๕๖2 
ลว. 19 ส.ค.62 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

8,190.- 8,190.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 8,190.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
8,190.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 61/๒๕๖2 
ลว. 19 ส.ค.62 



11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

6,698.- 6,698.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา
ราคาท่ีเสนอ 6,698.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา
6,698.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 62/๒๕๖2 
ลว. 19 ส.ค.62 

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 69 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

13,608.- 13,608.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เทพ
บูรณกิจ กรุป  
ราคาท่ีเสนอ 13,608.- 

หางหุนสวนจํากัด เทพบูรณ
กิจ กรุป  
13,608.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 63/๒๕๖2 
ลว. 19 ส.ค.62 

13 จัดซื้อวัสดุโครงการสงเสริมจิตสํานึกในการรัก
การอาน จํานวน 10 รายการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

3,220.- 3,220.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เทพ
บูรณกิจ กรุป  
ราคาท่ีเสนอ 3,220.- 

หางหุนสวนจํากัด เทพบูรณ
กิจ กรุป  
3,220.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 64/๒๕๖2 
ลว. 23 ส.ค.62 

14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
จํานวน 3 รายการ 

2,400.- 2,400.- เฉพาะเจาะจง รานอังสนาการคา 
ราคาท่ีเสนอ 2,400.- 

รานอังสนาการคา 
2,400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 65/๒๕๖2 
ลว. 23 ส.ค.62 

15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
จํานวน 3 รายการ 

9,200.- 9,200.- เฉพาะเจาะจง รานนานเซฟต้ีไฟร 
ราคาท่ีเสนอ 9,200.- 

รานนานเซฟตี้ไฟร 
9,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 67/๒๕๖2 
ลว. 23 ส.ค.62 

16 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
จํานวน 1 รายการ 

1,840.- 1,840.- เฉพาะเจาะจง รานรานวล บัตริยะ 
ราคาท่ีเสนอ 1,840.- 

รานรานวล บัตริยะ 
1,840.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 66/๒๕๖2 
ลว. 23 ส.ค.62 

17 จางเหมาจัดทําปายไวนิลเน่ืองในโอกาสวันคลาย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
หลวง จํานวน 1 ปาย 

1,875.- 1,875.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ 
ราคาท่ีเสนอ 1,875.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ 
1,875.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 49/๒๕๖2 
ลว. 5 ส.ค.62 

18 จัดจางเหมาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 
หมายเลขครุภัณฑ 416-57-0003 จํานวน 1 
เคร่ือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

500.- 500.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ 
ราคาท่ีเสนอ 500.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ 
500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 50/๒๕๖2 
ลว. 19 ส.ค.62 

19 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) จํานวน 2 ปาย 

400.- 400.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ 
ราคาท่ีเสนอ 400.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ 
400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 52/๒๕๖2 
ลว. 22 ส.ค.62 

20 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) จํานวน 2 ปาย 

1,300.- 1,300.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ 
ราคาท่ีเสนอ 1,300.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ 
1,300.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 51/๒๕๖2 
ลว. 22 ส.ค.62 

21 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการสงเสริม
กิจกรรมผูสูงอายุและผูพิการ จํานวน 1 ปาย 

400.- 400.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ 
ราคาท่ีเสนอ 400.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ 
400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 52/๒๕๖2 
ลว. 22 ส.ค.62 

22 จัดจางเหมาบริการสํารวจขอมูลและขึ้นทะเบียน
จํานวนสุนัขและแมวภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลเมือง
ลี อําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน (งวดที่ 2) 

1,221.- 1,221.- เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ  ปงจันทรดี 
ราคาท่ีเสนอ 1,221.- 

นายสหรัฐ  ปงจันทรดี 
1,221.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 53/๒๕๖2 
ลว. 22 ส.ค.62 



23 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการสงเสริมจิต
สํานักในการรักการอาน จํานวน 1 ปาย 

300.- 300.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ 
ราคาท่ีเสนอ 300.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ 
300.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 54/๒๕๖2 
ลว. 22 ส.ค.62 

24 จัดจางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน นข 2409 นาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

6,800.- 6,800.- เฉพาะเจาะจง รานอารีอีเลคทริค 
ราคาท่ีเสนอ 6,800.- 

รานอารีอีเลคทริค 
6,800.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 55/๒๕๖2 
ลว. 30 ส.ค.62 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
  
 ลําดับที ่

 
            งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

  

   รายช่ือผูเสนอราคา      
     และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซ้ือหรือ
จาง 

1 จัดซ้ือวัสดุกระสอบบรรจุทราย ขนาดบรรจุ 
30 กิโลกรม จํานวน 2,000 ใบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง ราน 9 ลานการประปา
แอนด ซัพพลาย 
ราคาท่ีเสนอ 7,000.- 

ราน 9 ลานการประปา
แอนด ซัพพลาย 
7,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 68/2562 
ลว.2 ก.ย.62 

2 จัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องรับสง
วิทยุ ระบบVHF/FM ขนาดกําลังสง 5 วัตต  
จํานวน 2 เครื่อง 

24,000.- 24,000.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  นาน
การดับเพลิง 
ราคาท่ีเสนอ 24,000.- 

หางหุนสวนจํากัด  นานการ
ดับเพลิง 
24,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 69/2562 
ลว.4 ก.ย.62 

3 จัดซ้ือวัสดุกอสราง จํานวน 1 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

21,000.- 21,000.- เฉพาะเจาะจง รานชลลดาคาวัสดุ 
ราคาท่ีเสนอ 21,000.- 

รานชลลดาคาวัสดุ 
21,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 69/2562 
ลว.10 ก.ย.62 

4 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง (ยาง
รถยนต) รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค 
หมายเลขทะเบียน บท 7854 นาน จํานวน 
2 รายการ 

66,600.- 66,600.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชัยวัฒน 
ออโตไทร  
ราคาท่ีเสนอ 66,600.- 

หางหุนสวนจํากัด ชัยวัฒน 
ออโตไทร  
66,600.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 71/2562 
ลว.12 ก.ย.62 

5 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5 
รายการ 

1,900.- 1,900.- เฉพาะเจาะจง รานชางเผือกประดับยนต
ราคาท่ีเสนอ 1,900.- 

รานชางเผือกประดับยนต
1,900.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 72/2562 
ลว.12 ก.ย.62 

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

9,200.- 9,200.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 9,200.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
9,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 73/๒๕๖2 
ลว. 12 ก.ย.62 

7 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

12,410.- 12,410.- เฉพาะเจาะจง นายสงกราน  โคตรแพง
ราคาท่ีเสนอ 12,410.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา
12,410.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 74/๒๕๖2 
ลว. 12 ก.ย.62 

8 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15 
รายการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

7,748.- 7,748.- เฉพาะเจาะจง รานวล  บัตริยะ 
ราคาท่ีเสนอ 7,748.- 

รานวล  บัตริยะ 
7,748.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 75/๒๕๖2 
ลว. 12 ก.ย.62 

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

2,500.- 2,500.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,500.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
2,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 76/๒๕๖2 
ลว. 13 ก.ย.62 



10 จัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 จํานวน 1 ซุม 

99,000.- 99,000.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.พี.
ยิ่งเจริญ 
ราคาท่ีเสนอ 99,000.- 

หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.พี.ยิ่ง
เจริญ 
99,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 77/๒๕๖2 
ลว. 17 ก.ย.62 

11 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน ตูเอกสาร จํานวน 2 
ตู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

11,800.- 11,800.- เฉพาะเจาะจง ราน ธ ขวัญนคร 
ราคาท่ีเสนอ 11,800.- 

ราน ธ ขวัญนคร 
11,800.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 78/๒๕๖2 
ลว. 24 ก.ย.62 

12 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน เกาอ้ีสํานักงาน 
จํานวน 4 ตัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 

8,000.- 8,000.- เฉพาะเจาะจง ราน ธ ขวัญนคร 
ราคาท่ีเสนอ 8,000.- 

ราน ธ ขวัญนคร 
8,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 79/๒๕๖2 
ลว. 24 ก.ย..62 

13 วัสดุน้ําด่ืม ขนาดบรรจุ 20 ลิตร ประจําเดือน 
กันยายน 2562 จํานวน 31 ถัง 

620.- 620.- เฉพาะเจาะจง นางหวัง  นันยะ 
ราคาท่ีเสนอ 620.- 

นางหวัง  นันยะ 
620.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 70/๒๕๖2 
ลว. 9 ก.ย.62 

14 จัดจางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถยนต
สวนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 7854 
นาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

24,810.- 24,810.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชัยวัฒน 
ออโตไทร 
ราคาท่ีเสนอ 24,810.- 

หางหุนสวนจํากัด ชัยวัฒน 
ออโตไทร 
24,810.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 57/๒๕๖2 
ลว. 11 ก.ย.62 

15 จัดจางเหมาซอมแซมครุภัณฑรถยนต
สวนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 7854 
นาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

9,200.- 9,200.- เฉพาะเจาะจง รานนานเซฟต้ีไฟร 
ราคาท่ีเสนอ 9,200.- 

รานนานเซฟตี้ไฟร 
9,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 67/๒๕๖2 
ลว. 23 ส.ค.62 

16 จัดจางโครงการขยายแนวเขตไฟฟาสาธารณะ
ถนนสายนาคา-นํ้าแขวง ตําบลเมืองลี อําเภอ
นาหมื่น จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

174,688.20.- 174,688.20.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เคอี.
เพาเวอร 
174,688.20.- 

หางหุนสวนจํากัด เคอี.
เพาเวอร 
174,688.20.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 61/๒๕๖2 
ลว. 23 ส.ค.62 

17 จางเหมาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ
รถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 
4610 นาน 

4,990.- 4,990.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟองเจริญยนต
ราคาท่ีเสนอ 4,990.- 

บริษัท เฟองเจริญยนต
4,990.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 62/๒๕๖2 
ลว. 20 ก.ย.62 

18 จัดจางเหมาซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร 
หมายเลขครุภัณฑ 479-59-0025 จํานวน 
1 เครื่อง 

450.- 450.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซนานอย เจ
ทีคอมพิวเตอร จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 450.- 

บริษัท แอดไวซนานอย เจที
คอมพิวเตอร จํากัด 
450.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 60/๒๕๖2 
ลว. 10 ก.ย.62 

19 จัดจางเหมาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 
หมายเลขครุภัณฑ 416-59-0029 จํานวน 
1 เครื่อง 

1,200.- 1,200.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ 
ราคาท่ีเสนอ 1,200.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ 
1,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 59/๒๕๖2 
ลว. 10 ก.ย.62 

20 การจางเหมาจัดทําปายโครงไมติดฟวเจอร
บอรด จํานวน 6 ชุด 

2,400.- 2,400.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ 
ราคาท่ีเสนอ 2,400.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ 
2,400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 58/๒๕๖2 
ลว. 10 ก.ย.62 

 


