
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  ขอประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผล 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

1. จา้งเหมาทาํความสะอาดศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก  (เดือนเม.ย.-มิ.ย.65) 

26,307.60  บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.นิลาวลัณ์   ปัญญาไว 
26,307.60  บาท 

น.ส.นิลาวลัณ์   ปัญญาไว 
26,307.60  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. ซ้ือนํ้าด่ืมเพื่อใชใ้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ตาํบลจอมหมอกแกว้  เดือนเม.ย.65 

225.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

3. ซ้ือนํ้าด่ืมโครงการจุดบริการ
ประชาชนเพื่อป้องกนัและลด
อุบติัเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์2565 

700.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนํ้าด่ืมปลาทอง 
700.- บาท 

ร้านนํ้าด่ืมปลาทอง 
700.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. ซ้ือวสัดุซ่อมแซมฝายชะลอนํ้ า 
หว้ยหวาย 

63,692.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
63,692.- บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
63,692.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

5. ซ้ือวสัดุสาํนกังาน ของสาํนกังานปลดั 15,217.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
15,217.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
15,217.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

6. ซ้ือนํ้าด่ืมบริการประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ  ประจาํเดือนพ.ค.65 

1,375.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนํ้าด่ืมปลาทอง 
1,375.- บาท 

ร้านนํ้าด่ืมปลาทอง 
1,375.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. จา้งเหมารถรับส่งเด็กศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กตาํบลจอมหมอกแกว้   

6,464.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
6,464.- บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
6,464.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

8. จา้งเหมาทาํป้ายไวนิลโครงการจุด
บริการประชาชนเพื่อป้องกนัและลด
อุบติัเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์2565 

360.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

9. จา้งเหมาทาํป้ายไวนิลโครงการ
ทศวรรษความปลอดภยัทางถนน 

1,800.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,800.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,800.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

10. จา้งเหมาซ่อมเซมคอมพิวเตอร์ของ
สาํนกังานปลดั 

840.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เควซีีคอมพิวเตอร์ 
840.-  บาท 

หจก.เควซีีคอมพิวเตอร์ 
840.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

11. จา้งเหมาจดัสถานท่ีพร้อมทาํความ
สะอาดโครงการลดอุบติัเหตุจราจร 

2,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอาคม  พากเพียร 
2,000.- บาท 

นายอาคม  พากเพียร 
2,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

12. จา้งเหมารถขดุตีนตะขาบ 8,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายทวนิ  จัน๋โท 
8,000.-  บาท 

นายทวนิ  จัน๋โท 
8,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. จา้งเหมาทาํอาหารกลางวนัพร้อม 
นํ้าด่ืม 

3,000.- บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษกร  ดอนชยั 
3,000.-  บาท 

น.ส.บุษกร  ดอนชยั 
3,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

14. จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์  กองคลงั 950.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
950.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
950.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

15. จา้งเหมาทาํอาหารสาํหรับฉีดวคัซีน
ใหก้บัประชาชนอาํเภอแม่ลาว 

1,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ  แกว้สุข 
1,500.- บาท 

นายทรงศกัด์ิ  แกว้สุข 
1,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

16. จา้งเหมาทาํแผน่พบัประชาสัมพนัธ์
การชาํระภาษี 

6,500.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงรายรุ่งโรจน์ 
6,500.- บาท 

บจก.เชียงรายรุ่งโรจน์ 
6,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

17. จา้งเหมาจดัทาํฉากกั้นเช้ือโรค 
(Covid-19) 

5,530.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
5,530.- บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
5,530.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

18. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
เรียนในศพด.ตาํบลจอมหมอกแกว้ 

7,676.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
7,676.- บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
7,676.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

19. จา้งเหมาสาํรวจความพึงพอใจตาม 
มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 1 

11,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย 
11,000.-  บาท 

มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย 
11,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 





 


