
สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลเมอืงล ี

วนัที ่30 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
  
 ลำดบัที ่

 
            งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง 

 

วงเงนิทีจ่ะซือ้
หรอืจา้ง 

 
ราคากลาง 

 
วธิซีื้อหรอืจา้ง 

  

   รายชือ่ผูเ้สนอราคา      
     และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง 

 
เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการจดัซือ้หรอืจา้ง 

1 จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 3,250.- 3,250.- เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย 
ราคาท่ีเสนอ 3,250.- 

ร้านเมืองน่านซัพพลาย 
3,250.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 5/2564 
ลว. 16 พ.ย. 63 

2 จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 3,250.- 3,250.- เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย 
ราคาท่ีเสนอ 3,250.- 

ร้านเมืองน่านซัพพลาย 
3,250.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 6/2564 
ลว. 16 พ.ย. 63 

3 จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 1,950.- 1,950.- เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย 
ราคาท่ีเสนอ 1,950.- 

ร้านเมืองน่านซัพพลาย 
1,950.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 7/2564 
ลว. 16 พ.ย. 63 

4 จัดซ้ือวัสดโุครงการของดีตำบลเมืองลี  
จำนวน 1 รายการ 

4,800.- 4,800.- เฉพาะเจาะจง ร้านอังสนาการค้า 
ราคาท่ีเสนอ 4,800.- 

ร้านอังสนาการค้า 
4,800.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 8/2564 
ลว. 16 พ.ย. 63 

5 จัดซ้ือวัสดนุ้ำดื่มโครงการของดีตำบลเมืองลี  
จำนวน 1 รายการ 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง นาย จตุพันธ์ ปันเสาร์
ราคาท่ีเสนอ 7,000.- 

นาย จตุพันธ์ ปันเสาร์ 
7,000.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 9/๒๕๖4 
ลว. 16 พ.ย. 63 

6 จัดจ้างเหมาจัดทำสปอร์ตโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทุ่งศรีทองเรดิโอ 
ราคาท่ีเสนอ 2,000.- 

หจก.ทุ่งศรีทองเรดิโอ 
2,000.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 5/๒๕๖4 
ลว. 10 พ.ย. 63 

7 จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
เทศกาลของดีตำบลเมืองลี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

7,700.- 7,700.- เฉพาะเจาะจง ร้านพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 7,700.- 

ร้านพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
7,700.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 6/๒๕๖4 
ลว. 10 พ.ย. 63 

8 จัดจ้างเหมาตกแต่งจัดเตรียมสถานท่ี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

15,000.- 15,000.- เฉพาะเจาะจง นายเทริด ปัญจมานนท์ 
ราคาท่ีเสนอ 15,000.- 

นายเทริด ปัญจมานนท์ 
15,000.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 7/๒๕๖4 
ลว. 10 พ.ย. 63 

9 จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง งานของดีตำบล 
เมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

12,000.- 12,000.- เฉพาะเจาะจง นางดาวเทียม ธิเขียว 
ราคาท่ีเสนอ 12,000.- 

นางดาวเทียม ธิเขียว 
12,000.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 8/๒๕๖4 
ลว. 17 พ.ย. 63 

10 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

13,000.- 13,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านโสภิษฎ์การค้า 
ราคาท่ีเสนอ 13,000.- 

ร้านโสภิษฎ์การค้า 
13,000.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 9/๒๕๖4 
ลว. 23 พ.ย. 63 



11 จัดจ้างเหมาขุดร่องระบายน้ำไหล่ทาง 
บ้านน้ำอูน หมู่ท่ี 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านโสภิษฎ์การค้า 
ราคาท่ีเสนอ 2,000.- 

ร้านโสภิษฎ์การค้า 
2,000.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 10/๒๕๖4 
ลว. 23 พ.ย. 63 

12 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ บจ 4610 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3,800.- 3,800.- เฉพาะเจาะจง อู่ ป.การช่าง 
ราคาท่ีเสนอ 3,800.- 

อู่ ป.การช่าง 
3,800.- 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 11/๒๕๖4 
ลว. 26 พ.ย. 63 

 


