
 

 
 
 
 
 

ประกาศ องคการบริหารสวนตำบลเมืองลี 
เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจางประจำเดือน ตุลาคม 2564 

*********************************** 
 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร เรื่องกำหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณา
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจสอบได ตามมาตรา 9 (8) 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอ 2 กำหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทำ
สรุปผล การดำเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 

ในการนี้ องคการบริหารสวนตำบลเมืองล ีไดจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม
2564 เรียบรอยแลว รายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบทายประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

            
                                                  

               (นายวีระ  เข่ือนคำ)                       
                                        ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ปฏิบัติหนาที่ 
                                            นายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองลี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
องคการบริหารสวนตำบลเมืองลี 

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

ลำดับ 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง 
 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
จัดซื้อหรือจาง 

1 จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) 
จำนวน 1 รายการ 

3,600.- 3,600.- เฉพาะเจาะจง นางหวัง  นันยะ 
ราคาที่เสนอ 3,600.- 

นางหวัง  นันยะ 
3,600.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
1/2565 
ลว. 1 ต.ค. 64 

2 จัดซ้ือวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น สำนักปลัด 
จำนวน 1 รายการ 

50,000.- 50,000.- เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร  
นาหมื่น จำกัด 
ราคาที่เสนอ 
50,000.- 

สหกรณการเกษตร   
นาหมื่น จำกัด 
50,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
2/2565 
ลว. 1 ต.ค. 64 

3 จัดซ้ือวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น สำนักปลัด 
จำนวน 1 รายการ 

20,000.- 20,000.- เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร  
นาหมื่น จำกัด 
ราคาที่เสนอ 
20,000.- 

สหกรณการเกษตร   
นาหมื่น จำกัด 
20,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
3/2565 
ลว. 1 ต.ค. 64 

4 จัดซ้ือวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น สำนักปลัด 
จำนวน 1 รายการ 

30,000.- 30,000.- เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร  
นาหมื่น จำกัด 
ราคาที่เสนอ 30,000.- 

สหกรณการเกษตร   
นาหมื่น จำกัด 
30,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
4/2565 
ลว. 1 ต.ค. 64 

5 จัดซ้ือวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น กองการศึกษาฯ 
จำนวน 1 รายการ 

25,000.- 25,000.- เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร  
นาหมื่น จำกัด 
ราคาที่เสนอ 25,000.- 

สหกรณการเกษตร   
นาหมื่น จำกัด 
25,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 
5/2565 
ลว. 1 ต.ค. 64 



ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

6 จัดซ้ือวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น กองชาง 
จำนวน 1 รายการ 

40,000.- 40,000.- เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร  
นาหมื่น จำกัด 
ราคาที่เสนอ 40,000.- 

สหกรณการเกษตร   
นาหมื่น จำกัด 
40,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
1/2565 
ลว. 1 ต.ค. 64 

7 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการ
เลือกตั้ง 
จำนวน 25 รายการ 

18,162.- 18,162.- เฉพาะเจาะจง รานชำนาญมีเดีย 
ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 
18,162.- 

รานชำนาญมีเดีย 
ซัพพลาย 
18,162.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
7/2565 
ลว. 6 ต.ค. 64 

8 จัดซ้ือวัสดุแบบพิมพสำหรับ 
การเลือกตั้ง 
จำนวน 6 รายการ 

6,797.- 6,797.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษา
ดินแดน 
ราคาที่เสนอ 6,797.- 

โรงพิมพอาสารักษา
ดินแดน 
6,797.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
8/2565 
ลว. 6 ต.ค. 64 

9 จัดจางเหมาทำปาย
ประชาสัมพันธการเลือกตั้ง  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 

32,470.- 32,470.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
ราคาที่เสนอ 32,470.- 

รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง 
32,470.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง  
1/๒๕๖5 
ลว. 4 ต.ค. 64 

 


