
สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลเมอืงล ี

วนัที ่28 เดอืน กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
  
 ลำดบัที ่

 
            งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง 

 

วงเงนิทีจ่ะ
ซือ้หรอืจา้ง 

 
ราคากลาง 

 
วธิซีื้อหรอืจา้ง 

  

   รายชือ่ผูเ้สนอราคา      
     และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง 

 
เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการจดัซือ้หรอืจา้ง 

1 จัดซ้ือวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  
จำนวน 9 รายการ 

81,750.- 81,750.- เฉพาะเจาะจง ร้านประทีปอิเล็กทรอนิกส์ 
ราคาท่ีเสนอ 81,750.- 

ร้านประทีปอิเล็กทรอนิกส์ 
81,750.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 21/2564 
ลว. 3 ก.พ. 64  

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด  
จำนวน 4 รายการ 

45,780.- 45,780.- เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญนคร 
ราคาท่ีเสนอ 45,780.- 

ร้านขวัญนคร 
45,780.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 22/2564 
ลว. 17 ก.พ. 64  

3 จัดซ้ือวัสดสุำนักงาน สำนักปลัด 
จำนวน 1 รายการ 

98,000.- 98,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
ราคาท่ีเสนอ 98,000.- 

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
98,000.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 23/2564 
ลว. 17 ก.พ. 64 

4 จัดซ้ือวัสดโุครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
จำนวน 2 รายการ 

8,500.- 8,500.- เฉพาะเจาะจง ร้าน พ รุ่งเจริญผ้าใบ 
ราคาท่ีเสนอ 8,500.- 

ร้าน พ รุ่งเจริญผ้าใบ 
8,500.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 24/2564 
ลว. 17 ก.พ. 64 

5 จัดซ้ือวัสดเุลื่อยยนต์ โซ่เลื่อย 
จำนวน 1 รายการ 

800.- 800.- เฉพาะเจาะจง ร้านพนิตย์การช่าง 
ราคาท่ีเสนอ 800.- 

ร้านพนิตย์การช่าง 
800.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 25/2564 
ลว. 17 ก.พ. 64 

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 
จำนวน 1 รายการ 

16,690.- 16,690.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งศิลป์ดอทคอม 
ราคาท่ีเสนอ 16,690.- 

ร้านรุ่งศิลป์ดอทคอม 
16,690.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 26/2564 
ลว. 17 ก.พ. 64 

7 จัดซ้ือวัสดโุครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
จำนวน 20 รายการ 

7,700.- 7,700.- เฉพาะเจาะจง ร้านอังสนาการค้า 
ราคาท่ีเสนอ 7,700.- 

ร้านอังสนาการค้า 
7,700.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ 27/2564 
ลว. 18 ก.พ. 64 

8 จัดซ้ือวัสดนุ้ำดื่มโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
จำนวน 2 รายการ 

765.- 765.- เฉพาะเจาะจง โรงผลิตน้ำด่ืมตราตาด
หมอก 
ราคาท่ีเสนอ 765.- 

โรงผลิตน้ำด่ืมตราตาด
หมอก 
765.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา

ใบสั่งซ้ือ 28/2564 
ลว. 18 ก.พ. 64 



เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

9 จัดจ้างเหมาเข้าเล่มแผนพัฒนาและ
ประเมินผลแผน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

6,298.- 6,298.- เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มนาหม่ืน 
ราคาท่ีเสนอ 6,298.- 

ร้านน้ำดื่มนาหม่ืน 
6,298.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 25/๒๕๖4 
ลว. 18 ก.พ. 64 

10 จัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3,050.- 3,050.- เฉพาะเจาะจง ร้านพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาท่ีเสนอ 3,050.- 

ร้านพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
3,050.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 26/๒๕๖4 
ลว. 18 ก.พ. 64 

11 โครงการปรับปรุงไหล่ทางรางระบายน้ำ 
คสล. แบบตัวยู พร้อมวางเรียงหินในกล่อง
ลวดตาข่าย หมู่ 3 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

143,000.- 143,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ธีรรัชฎาการก่อสร้าง 
ราคาท่ีเสนอ 143,000.- 

หจก.ธีรรัชฎาการก่อสร้าง 
142,500.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

สัญญาจ้าง 4/๒๕๖4 
ลว. 2 ก.พ. 64 

12 โครงการปรับปรุงไหล่ทางรางระบายน้ำ 
คสล. แบบตัวยู พร้อมวางเรียงหินในกล่อง
ลวดตาข่าย หมู่ 7 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

20,000.- 20,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ธีรรัชฎาการก่อสร้าง 
ราคาท่ีเสนอ 20,000.- 

หจก.ธีรรัชฎาการก่อสร้าง 
20,000.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

สัญญาจ้าง 5/๒๕๖4 
ลว. 2 ก.พ. 64 

13 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง พร้อมวางเรียงหิน
ในกล่องลวดตาข่าย หมู่ 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

181,000.- 181,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ธีรรัชฎาการก่อสร้าง 
ราคาท่ีเสนอ 181,000.- 

หจก.ธีรรัชฎาการก่อสร้าง 
180,500.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

สัญญาจ้าง 7/๒๕๖4 
ลว. 2 ก.พ. 64 

14 โครงการปรับปรุงไหล่ทางรางระบายน้ำ 
คสล.แบบตัวยู พร้อมวางเรียงหินในกล่อง
ลวดตาข่าย หมู่ 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

93,000.- 91,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ธีรรัชฎาการก่อสร้าง 
ราคาท่ีเสนอ 91,000.- 

หจก.ธีรรัชฎาการก่อสร้าง 
91,000.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

สัญญาจ้าง 6/๒๕๖4 
ลว. 2 ก.พ. 64 

15 โครงการปรับซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสานบ้าน
นาคา-บ้านน้ำแขว่ง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

4630,000.- 3,733,855.75.- เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงดีคอนกรีต 
ราคาท่ีเสนอ 
3,728,000.- 

หจก.ดวงดีคอนกรีต 
3,728,000.- 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

สัญญาจ้าง 8/๒๕๖4 
ลว. 24 ก.พ. 64 

 


