
 
 

 
 
 
 

ประกาศ องคการบริหารสวนตำบลเมืองลี 
       เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจางประจำเดือน มีนาคม 2565  

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

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

ในการนี้ องคการบริหารสวนตำบลเมืองลี ไดจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม
2565 เรียบรอยแลว รายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบทายประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

            
                                                  

               (นายคุณาสิน  ฐานะ) 
                                            นายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตำบลเมืองลี 
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
ลำดับ 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจาง 

 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
จัดซื้อหรือจาง 

1 จัดซื้อวัสดไุฟฟา 
จำนวน 13 รายการ 

108,235.- 108,235.- เฉพาะเจาะจง รานเทพสยามอิเล็คทริค 
ราคาที่เสนอ 
108,235.- 

รานเทพสยามอิเล็คทริค 
108,235.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
43/2565 
ลว. 1 ม.ีค. 65 

2 จัดซื้อตรายาง 
จำนวน 4 รายการ 

1,940.- 1,940.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌาฆาปริ้นติ้ง 
ราคาที่เสนอ 1,940.- 

รานพิชฌาฆาปริ้นติ้ง 
1,940.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ          
44/๒๕๖5 
ลว. 1 ม.ีค. 65 

3 จัดซื้อวัสดโุครงการปรับภูมิทัศน
ของ ศพด. 
จำนวน 11 รายการ 

5,753.- 5,753.- เฉพาะเจาะจง รานอนุกูลกิจเจริญ 
ราคาที่เสนอ 5,753.- 

รานอนุกูลกิจเจริญ 
5,753.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
45/2565 
ลว. 1 ม.ีค. 65 

4 จัดซื้อวัสดุโครงการปรับภูมิทัศน
ของ ศพด. 
จำนวน 6 รายการ 

4,250.- 4,250.- เฉพาะเจาะจง รานประดับไมมงคล 
ราคาที่เสนอ 4,250.- 

รานประดับไมมงคล 
4,250.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
46/2565 
ลว. 4 ม.ีค. 65 



5 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสงโครงการบริหารจัดการ 
ศพด. 
จำนวน 2 รายการ 

9,993.- 9,993.-.- เฉพาะเจาะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุป 
ราคาที่เสนอ 9,993.- 

หจก.เทพบูรณกิจ กรุป 
9,993.-.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
47/2565 
ลว. 4 ม.ีค. 65 

6 จัดซื้อวัสดปุรับปรุงหองประชุม
และมานั่ง 
จำนวน 13 รายการ 

15,351.- 15,351.- เฉพาะเจาะจง รานอุดมสุขการคา 
ราคาที่เสนอ  
15,351.- 

รานอุดมสุขการคา 
15,351.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
48/2565 
ลว. 9 ม.ีค. 65 

7 จัดซื้อวัสดุโครงการสงเสริม
ภาวะโภชนาการเด็ก 
จำนวน 2 รายการ 

1,620.- 1,620.- เฉพาะเจาะจง นายณภัทร  สุทธิ 
ราคาที่เสนอ  
1,620.- 

นายณภัทร  สุทธิ 
1,620.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
49/2565 
ลว. 11 มี.ค. 65 

8 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณปองกัน
โควิด 
จำนวน 4 รายการ 

28,600.- 28,600.- เฉพาะเจาะจง นายวินิจฉัย  
ฉลาดธัญญกิจ 
ราคาที่เสนอ  
28,600.- 

นายวินิจฉัย  
ฉลาดธัญญกิจ 
28,600.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
50/2565 
ลว. 17 มี.ค. 65 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
จำนวน 4 รายการ 

5,100.- 5,100.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวิรลอ้ิง เทรดดิ้ง 
ราคาที่เสนอ  
5,100.- 

หจก.เวิรลอ้ิง เทรดดิ้ง 
5,100.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
51/2565 
ลว. 18 มี.ค. 65 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
จำนวน 5 รายการ 

5,500.- 5,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวิรลอ้ิง เทรดดิ้ง 
ราคาที่เสนอ  
5,500.- 

หจก.เวิรลอ้ิง เทรดดิ้ง 
5,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
52/2565 
ลว. 18 มี.ค. 65 



11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
จำนวน 1 รายการ 

4,400.- 4,400.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวิรลอ้ิง เทรดดิ้ง 
ราคาที่เสนอ  
4,400.- 

หจก.เวิรลอ้ิง เทรดดิ้ง 
4,400.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
53/2565 
ลว. 18 มี.ค. 65 

12 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
จำนวน 7 รายการ 

11,870.- 11,870.- เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสรรพสินคา 
ราคาที่เสนอ  
11,870.- 

รานรวมมิตร
สรรพสินคา 
11,870.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
54/2565 
ลว. 22 มี.ค. 65 

13 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
จำนวน 13 รายการ 

17,090.- 17,090.- เฉพาะเจาะจง รานอังสนาการคา 
ราคาที่เสนอ  
17,090.- 

รานอังสนาการคา 
สรรพสินคา 
17,090.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
55/2565 
ลว. 25 มี.ค. 65 

14 จัดซื้อวัสดไุฟฟาและวิทยุ 
จำนวน 1 รายการ 

550.- 550.- เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดไวร นานอย 
ราคาที่เสนอ 550.- 

บริษัทแอดไวร นานอย 
550.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
56/2565 
ลว. 25 มี.ค. 65 

15 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร 
จำนวน 3 รายการ 

5,250.- 5,250.- เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดไวร นานอย 
ราคาที่เสนอ 5,250.- 

บริษัทแอดไวร นานอย 
5,250.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
57/2565 
ลว. 25 มี.ค. 65 

16 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
จำนวน 1 รายการ 

3,325.- 3,325.- เฉพาะเจาะจง รานอังสนาการคา 
ราคาที่เสนอ  
3,325.- 

รานอังสนาการคา 
สรรพสินคา 
3,325.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
58/2565 
ลว. 28 มี.ค. 65 



17 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย 
จำนวน 4 รายการ 

12,850.- 12,850.- เฉพาะเจาะจง นายวินิจฉัย  
ฉลาดธัญญกิจ 
ราคาที่เสนอ  
12,850.- 

นายวินิจฉัย  
ฉลาดธัญญกิจ 
12,850.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
59/2565 
ลว. 30 มี.ค. 65 

18 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 
จำนวน 4 รายการ 

2,005.- 2,005.- เฉพาะเจาะจง รานชลดา คาวัสด ุ
ราคาที่เสนอ  
2,005.- 

รานชลดา คาวัสด ุ
ฉลาดธัญญกิจ 
2,005.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
60/2565 
ลว. 30 มี.ค. 65 

19 จัดจางเหมายายโปรเจคเตอร
และจอรับภาพ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 

3,800.- 3,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.รุงศลิปดอทคอม 
กรุป 
ราคาที่เสนอ 3,800.- 

หจก.รุงศลิปดอทคอม 
กรุป 
3,800.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง  
24/๒๕๖5 
ลว. 7 ม.ีค. 65 

20 จัดจางเหมาเปลี่ยนยาง
รถบรรทุกน้ำ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 

400.- 400.- เฉพาะเจาะจง รานดี เอ็น เจริญยนต 
ราคาที่เสนอ 400.- 

รานดี เอ็น เจริญยนต 
400.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง  
25/๒๕๖5 
ลว. 8 ม.ีค. 65 

21 จัดจางเหมาทำปาย
ประชาสัมพันธไฟปา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 

3,900.- 3,900.- เฉพาะเจาะจง รานพิชฌาฆาปริ้นติ้ง 
ราคาที่เสนอ 3,900.- 

รานพิชฌาฆาปริ้นติ้ง 
3,900.- 

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนและเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง  
26/๒๕๖5 
ลว. 30 มี.ค. 65 

 


