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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

1. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการท าพิธีหล่อ
และถวายเทียนโครงการประเพณีการ
หล่อเทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ.2565 

17,430.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านจินดาพาณิชย ์2 
17,430.-  บาท 

ร้านจินดาพาณิชย ์2 
17,430.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. จดัซ้ือน ้าด่ืมและน ้าแขง็ โครงการ
ประเพณีการหล่อเทียนพรรษา  
ประจ าปี พ.ศ.2565 

675.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
675.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
675.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

3. จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
ของส านกังานปลดั 

4,866.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
4,866.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
4,866.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. จา้งเหมาท าป้ายไวนิล  โครงการ
ประเพณีการหล่อเทียนพรรษา  
ประจ าปี พ.ศ.2565 

1,080.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,080.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,080.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

5. จา้งเหมาจดัสถานท่ีพร้อมท าความ
สะอาด  โครงการประเพณีการหล่อ
เทียนพรรษา  ประจ าปี พ.ศ.2565 

4,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอนนัต ์ หวายค า 
4,000.- บาท 

นายอนนัต ์ หวายค า 
4,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

6. จา้งเหมาท าแท่นหล่อเทียน  โครงการ
ประเพณีการหล่อเทียนพรรษา  
ประจ าปี พ.ศ.2565 

17,600.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสงคราม  อินทะวงค ์
17,600.- บาท 

นายสงคราม  อินทะวงค ์
17,600.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. จา้งเหมาท าป้ายบอร์ดโครงสร้าง
อตัราก าลงัและป้ายสภา อบต. 

1,900.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,900.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,900.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

8. เช่าเคร่ืองเสียง โครงการประเพณีการ
หล่อเทียนพรรษา  ประจ าปี พ.ศ.2565 

2,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจนัทร์  ปงรังษี 
2,000.-  บาท 

นายจนัทร์  ปงรังษี 
2,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

9. จา้งเหมาขดุลอกตะกอนรางระบายน ้า 
หมู่ท่ี  10  บา้นหนองผกัเฮือด 

27,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายทวนิ  จัน๋โท 
27,500.- บาท 

นายทวนิ  จัน๋โท 
27,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

10. จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต ์  
หมายเลขทะเบียน บย 5237 เชียงราย 

17,740.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโสฬสการยาง 
17,740.- บาท 

ร้านโสฬสการยาง 
17,740.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

11. จา้งเหมาเคร่ืองเสียงและติดตั้งเวที
พร้อมตกแต่งกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี  10 

5,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายมานพ  แกว้เข่ือน 
5,500.- บาท 

นายมานพ  แกว้เข่ือน 
5,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

12. จา้งเหมาซ่อมรถจกัรยานยนต ์  
ทะเบียน  ขษก 656 เชียงราย 

1,310.-  บาท เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโอ 
1,310.-  บาท 

อู่ช่างโอ 
1,310.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. จา้งเหมาถางป่าขดุตอ (ขนาดเบา)  
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี  10 

3,300.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอนนัท ์ เรือนค า 
3,300.- บาท 

นายอนนัท ์ เรือนค า 
3,300.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

14. จา้งเหมารถรับส่งเด็กผูด้อ้ยโอกาสเขา้
เรียนใน ศพด. เดือน ส.ค.65 

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

นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
8,888.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

15. จา้งเหมาท าความสะอาด ศพด. 
เดือน ส.ค.-ก.ย.65 

18,000.- บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.นิลาวลัณ์  ปัญญาไว 
18,000.- บาท 

น.ส.นิลาวลัณ์  ปัญญาไว 
18,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 
 





 
 


