
 
 

 
 
 
 

ประกาศ องคการบริหารสวนตำบลเมืองลี 
เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจางประจำเดือน มกราคม 2565 

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

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

ในการนี้ องคการบริหารสวนตำบลเมืองลี ไดจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม
2565 เรียบรอยแลว รายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบทายประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 

            
                                                  

               (นายคุณาสิน  ฐานะ) 
                                            นายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
องคการบริหารสวนตำบลเมืองลี 

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ 
 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง 
 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
จัดซื้อหรือจาง 

1 จัดซื้อวัสดไุฟฟาและวิทยุ 
จำนวน 2 รายการ 

3,970.- 3,970.- เฉพาะเจาะจง รานเบอลี่คิมอะไหล 
ราคาที่เสนอ 3,970.- 

รานเบอลี่คิมอะไหล 
3,970.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
28/2565 
ลว. 10 ม.ค. 65 

2 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง 
จำนวน 2 รายการ 

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง รานชางเผือกประดับ
ยนต 
ราคาที่เสนอ 3,500.- 

รานชางเผือกประดับ
ยนต 
3,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
29/2565 
ลว. 11 ม.ค. 65 

3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
จำนวน 2 รายการ 

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

ราน ธ ขวัญนคร 
8,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
30/2565 
ลว. 13 ม.ค. 65 

4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
จำนวน 5 รายการ 

1,668.- 1,668.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร
สรรพสินคา 
ราคาที่เสนอ 1,668.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา 
1,668.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
31/2565 
ลว. 18 ม.ค. 65 

5 จัดซื้อกระสอบทราย 
จำนวน 1 รายการ 

16,000.- 16,000.- เฉพาะเจาะจง รานกวางรวยซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ  
16,000.- 

รานกวางรวยซัพพลาย 
16,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 
32/2565 
ลว. 21 ม.ค. 65 



ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
จำนวน 9 รายการ 

4,404.- 4,404.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร
สรรพสินคา 
ราคาที่เสนอ  
4,404.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา 
4,404.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
33/2565 
ลว. 24 ม.ค. 65 

7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
จำนวน 17 รายการ 

12,071.- 12,071.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร
สรรพสินคา 
ราคาที่เสนอ  
12,071.- 

รานรวมมิตรสรรพสินคา 
12,071.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
34/2565 
ลว. 25 ม.ค. 65 

8 จัดซื้อวัสดุโครงการตรวจ
สุขภาพ ศพด.เมืองลี 
จำนวน 2 รายการ 

1,670.- 1,670.- เฉพาะเจาะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุป 
ราคาที่เสนอ  
17,000.- 

หจก.เทพบูรณกิจ กรุป 
17,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
35/2565 
ลว. 25 ม.ค. 65 

9 จัดจางซอมแซมรถยนต
สวนกลาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 

3,045.- 3,045.- เฉพาะเจาะจง รานวรวัฒน เซอรวิส 
ราคาที่เสนอ 3,045.- 

รานวรวัฒน เซอรวิส 
3,045.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง  
11/๒๕๖5 
ลว. 7 ม.ค. 65 

10 จัดจางซอมแซมรถยนต
สวนกลาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง อูชางรวด 
ราคาที่เสนอ 5,000.- 

อูชางรวด 
5,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง  
12/๒๕๖5 
ลว. 7 ม.ค. 65 

11 จัดจางทำปายโครงการสงเสริม
การทองเที่ยว 

300.- 300.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌาฆาปริ้นติ้ง 
ราคาที่เสนอ 300.- 

รานพิชฌาฆาปริ้นติ้ง 
300.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจาง  
14/๒๕๖5 
ลว. 13 ม.ค. 65 



ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

12 จัดจางทำปายโครงการสืบ
ชะตาขาว 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 

500.- 500.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌาฆาปริ้นติ้ง 
ราคาที่เสนอ 500.- 

รานพิชฌาฆาปริ้นติ้ง 
500.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง  
15/๒๕๖5 
ลว. 25 ม.ค. 65 

13 จัดจางทำปายโครงการตรวจ
สุขภาพของ ศพด. 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 

300.- 300.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌาฆาปริ้นติ้ง 
ราคาที่เสนอ 300.- 

รานพิชฌาฆาปริ้นติ้ง 
300.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง  
16/๒๕๖5 
ลว. 25 ม.ค. 65 

 


