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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเออแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

1. ซ้ือน ้าด่ืมส านกังาน  ประจ าเดือน  
ตุลาคม  2564 

375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. ซ้ือน ้าด่ืมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ประจ าเดือน  ตุลาคม  2564 

225.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

3. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
รับการศึกษาใน ศพด. เดือน ต.ค.64 

7,676.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
7,676.-  บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
7,676.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. จา้งเหมาท าความสะอาดส านกังาน  
เดือน  ต.ค.-ธ.ค.64 

27,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญภา  เรือนปิน 
27,000.-  บาท 

นางสาวกญัญภา  เรือนปิน 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

5. จา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก  เดือน  ต.ค.-ธ.ค.64 

27,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลาวลัณ์  ปัญญาไว 
27,000.-  บาท 

นางสาวนิลาวลัณ์  ปัญญาไว 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

6. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั เดือน ต.ค.-ธ.ค.64 

27,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายมานพ  มูลสถาน 
27,000.-  บาท 

นายมานพ  มูลสถาน 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั เดือน ต.ค.-ธ.ค.64 

27,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายสาคร  เข่ือนขนั 
27,000.-  บาท 

นายสาคร  เข่ือนขนั 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

8. จา้งเหมาจดัท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น เดือน ต.ค.-ธ.ค.64 

27,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ 
27,000.-  บาท 

นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

9. 
 

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารกองคลงั   
เดือน  ต.ค.-ธ.ค.64 

7,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก. เอสเอสไอที เซ็นเตอร์  
7,500.- บาท 

บจก. เอสเอสไอที เซ็นเตอร์  
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

10. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารส านกังานปลดั  
เดือน  ต.ค.-ธ.ค.64 

7,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก. เอสเอสไอที เซ็นเตอร์  
7,500.- บาท 

บจก. เอสเอสไอที เซ็นเตอร์  
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเออแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

11. จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือน ต.ค.64 32,844.-  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย (อ.ส.ค.) 
32,844.- บาท 

สหกรณ์โคนมเชียงราย (อ.ส.ค.) 
32,844.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

12. จดัซ้ือแบบพิมพเ์พื่อใชใ้นการเลือกตั้ง
ส.อบตและนายกอบต.จอมหมอกแกว้ 

10,464.50  บาท เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน 
10,464.50  บาท 

โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน 
10,464.50  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. จดัซ้ืออุปกรณ์เพื่อใชใ้นการเลือกตั้ง 
ส.อบตและนายกอบต.จอมหมอกแกว้ 

12,655.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เอม็แอนดเ์อม็เคมีคอล 
12,655  บาท 

บจก.เอม็แอนดเ์อม็เคมีคอล 
12,655  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

14. ซ้ือน ้าด่ืมส านกังาน  ประจ าเดือน  
พฤศจิกายน  2564 

375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

15. ซ้ือน ้าด่ืมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2564 

225.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

16. จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือน พ.ย.64 35,440.24  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย (อ.ส.ค.) 
35,440.24 บาท 

สหกรณ์โคนมเชียงราย (อ.ส.ค.) 
35,440.24 บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

17. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลศูนยป์ระสาน
การเลือกตั้งและสถานท่ีรับสมคัรรับ
เลือกตั้ง 

720.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
720.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
720.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

18. จา้งเหมาท าอาหารกลางวนัและน ้าด่ืม
เพื่อสนบัสนุนอาหารกลางวนัแก่
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในการฉีดวคัซีน
ใหก้บัประชาชน  อ าเภอแม่ลาว 

4,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ  แกว้สุข 
4,000.- บาท 

นายทรงศกัด์ิ  แกว้สุข 
4,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

19. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์
เลือกตั้ง ส.อบตและนายก อบต. 

1,080.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
1,080.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
1,080.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเออแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

20. จา้งเหมาจดัท าตราประทบั (ตรายาง) 
เพื่อประทบัตราหรือเคร่ืองหมายบน
บตัรเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.อบต
และนายก อบต.จอมหมอกแกว้ 

1,200.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
1,200.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
1,200.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

21. จา้งเหมาบริการพนกังานชัว่คราว 9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียานุช  เข่ือนวงค ์
9,000 บาท 

น.ส.ปรียานุช  เข่ือนวงค ์
9,000 บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

22. จา้งเหมาท าอาหารกลางวนัและน ้าด่ืม
เพื่อสนบัสนุนอาหารกลางวนัแก่
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในการฉีดวคัซีน
ใหก้บัประชาชน  อ าเภอแม่ลาว 

4,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ  แกว้สุข 
4,000.- บาท 

นายทรงศกัด์ิ  แกว้สุข 
4,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

23. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
รับการศึกษาใน ศพด. เดือน พ.ย.64 

8,888.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
8,888.-  บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
8,888.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



 


