
 
 

 
 
 
 

ประกาศ องคการบริหารสวนตำบลเมืองลี 
เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจางประจำเดือน ธันวาคม 2564 

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

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

ในการนี้ องคการบริหารสวนตำบลเมืองลี ไดจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม
2564 เรียบรอยแลว รายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบทายประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

            
                                                  

               (นายวีระ  เข่ือนคำ)                       
                                        ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ปฏิบัติหนาที่ 
                                            นายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองลี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
องคการบริหารสวนตำบลเมืองลี 

วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

ลำดับ 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง 
 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
จัดซื้อหรือจาง 

1 จัดซื้อวัสดกุอสราง 
จำนวน 19 รายการ 

79,776.- 79,776.- เฉพาะเจาะจง รานจำปการคา 
ราคาที่เสนอ 
79,776.- 

รานจำปการคา 
79,776.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
20/2565 
ลว. 3 ธ.ค. 64 

2 จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน 
จำนวน 1 รายการ 

10,250.- 10,250.- เฉพาะเจาะจง รานสนั่นการชาง 
ราคาที่เสนอ 
10,250.- 

รานสนั่นการชาง 
10,250.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
21/2565 
ลว. 3 ธ.ค. 64 

3 จัดซื้อครุภัณฑกอสราง 
จำนวน 1 รายการ 

12,300.- 12,300.- เฉพาะเจาะจง รานสนั่นการชาง 
ราคาที่เสนอ 
12,300.- 

รานสนั่นการชาง 
12,300.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
22/2565 
ลว. 3 ธ.ค. 64 

4 จัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน 
จำนวน 1 รายการ 

109,800.- 109,800.- เฉพาะเจาะจง ราน ธ ขวัญนคร 
ราคาที่เสนอ 
109,800.- 

ราน ธ ขวัญนคร 
109,800.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
23/2565 
ลว. 16 ธ.ค. 64 

5 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร 
จำนวน 3 รายการ 

250.- 250.- เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดไวร นานอย 
ราคาที่เสนอ 250.- 

บริษัทแอดไวร นานอย 
250.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 
24/2565 
ลว. 19 ธ.ค. 64 



ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

6 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จำนวน 1 รายการ 

17,000.- 17,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.รุงศลิป ดอทคอม 
ราคาที่เสนอ  
17,000.- 

หจก.รุงศลิป ดอทคอม 
17,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
25/2565 
ลว. 28 ธ.ค. 64 

7 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จำนวน 3 รายการ 

51,000.- 51,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.รุงศลิป ดอทคอม 
ราคาที่เสนอ  
51,000.- 

หจก.รุงศลิป ดอทคอม 
51,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
26/2565 
ลว. 28 ธ.ค. 64 

8 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จำนวน 1 รายการ 

17,000.- 17,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.รุงศลิป ดอทคอม 
ราคาที่เสนอ  
17,000.- 

หจก.รุงศลิป ดอทคอม 
17,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
27/2565 
ลว. 28 ธ.ค. 64 

9 จัดจางซอมแซมรถยนต
สวนกลาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 

13,635.- 13,635.- เฉพาะเจาะจง รานวรวัฒน เซอรวิส 
ราคาที่เสนอ 
13,635.- 

รานวรวัฒน เซอรวิส 
13,635.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง  
6/๒๕๖5 
ลว. 14 ธ.ค. 64 

10 จัดจางซอมแซมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 

500.- 500.- เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดไวร นานอย 
ราคาที่เสนอ 500.- 

บริษัทแอดไวร นานอย 
500.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง  
7/๒๕๖5 
ลว. 17 ธ.ค. 64 

11 จัดจางซอมแซมรถยนต
สวนกลาง 

1,665.- 1,665.- เฉพาะเจาะจง บริษัทเฟองเจริญยนต
จำกัด 
ราคาที่เสนอ 1,665.- 

บริษัทเฟองเจริญยนต
จำกัด 
1,665.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจาง  
8/๒๕๖5 
ลว. 22 ธ.ค. 64 



ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

12 จัดจางทำปายประชุมสภาและ
พนักงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 

1,200.- 1,200.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌาฆาปริ้นติ้ง 
ราคาที่เสนอ 1,200.- 

รานพิชฌาฆาปริ้นติ้ง 
1,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง  
9/๒๕๖5 
ลว. 24 ธ.ค. 64 

13 จัดจางทำปายประชุมสภาและ
พนักงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌาฆาปริ้นติ้ง 
ราคาที่เสนอ 3,000.- 

รานพิชฌาฆาปริ้นติ้ง 
3,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง  
10/๒๕๖5 
ลว. 28 ธ.ค. 64 

 


