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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

1. ซ้ือวสัดุซ่อมแซมฝารางระบายน ้า ม.3 3,254.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
3,254.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
3,254.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. ซ้ือวสัดุส านกังาน  ของกองคลงั 6,412.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
6,412.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
6,412.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

3. ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ  
ของส านกังานปลดั 

2,667.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
2,667.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
2,667.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว   
 

4,594.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
4,594.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
4,594.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

5. ซ้ือน ้าด่ืมและน ้าแขง็ โครงการสรงน ้า
พระธาตุจอมหมอกแกว้ 

776.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
776.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
776.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

6. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,600.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
3,600.- บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
3,600.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 12,030.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
12,030.- บาท 

ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
12,030.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

8. ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  ท่อคสล.ใชส้ าหรับ
แช่ตวัอยา่งวสัดุคอนกรีตกองช่าง 

1,240.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
1,240.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
1,240.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

9. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการสร้างฝาย
ชะลอน ้า Check Dam 

9,260.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
9,260.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
9,260.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

10. ซ้ือครุภณัฑง์านบา้นงานครัว  ตูเ้ยน็ 6,390.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพ.เซ็นเตอร์ 
6,390.-  บาท 

ร้านพ.เซ็นเตอร์ 
6,390.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

11. ซ้ือวสัดุโครงการป้องกนัและควบคุม
โรคพิษสุนขับา้ 

37,895.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นพกัสัตวแ์พทยร์าชโยธา 
37,895.- บาท 

ร้านบา้นพกัสัตวแ์พทยร์าชโยธา 
37,895.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

12. ซ้ือน ้าด่ืมเพื่อใชใ้นศพด.ต าบลจอม
หมอกแกว้ เดือน มิ.ย.65 

225.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. ซ้ือน ้าด่ืมเพื่อใชบ้ริการประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ  เดือน มิ.ย.65 

225.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมปลาทอง 
225.- บาท 

ร้านน ้าด่ืมปลาทอง 
225.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

14. จา้งเหมาจดัสถานท่ี โครงการสรงน ้า
พระธาตุจอมหมอกแกว้ 

5,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ ์ ตาแปง 
5,000.-  บาท 

นายอภิรักษ ์ ตาแปง 
5,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

15. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการสรงน ้า
พระธาตุจอมหมอกแกว้ 

720.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
720.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
720.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

16. เช่าเคร่ืองเสียงโครงการสรงน ้าพระ
ธาตุจอมหมอกแกว้ 

3,000.- บาท เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.ยอดชาย  ทิพยสุ์วรรณ์ 
3,000.- บาท 

พ.จ.อ.ยอดชาย  ทิพยสุ์วรรณ์ 
3,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

17. จา้งเหมาท าชุดเคร่ืองสักการบูชา 
พิธีสรงน ้าพระธาตุจอมหมอกแกว้ 

6,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีส 
6,000.- บาท 

ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีส 
6,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

18. จา้งเหมาท าอาหารกลางวนัและ
เคร่ืองด่ืมตาม  โครงการสรงน ้าพระ
ธาตุจอมหมอกแกว้ 

4,800.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอ่ิมฮิมตาง 
4,800.- บาท 

ร้านอ่ิมฮิมตาง 
4,800.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

19. จา้งเหมาท าป้ายไวนิล  โครงการสร้าง
ฝายชะลอน ้า Check Dam 

360.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

20. จา้งเหมาท าป้ายศูนยช่์วงเหลือ
ประชาชน ของอบต.จอมหมอกแกว้ 

936.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
936.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
936.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

21. จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
ของกองการศึกษา 

4,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านตั้มเชียงรายแอร์บา้น 
4,000.- บาท 

ร้านตั้มเชียงรายแอร์บา้น 
4,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

22. จา้งเหมาตามโครงการตรวจสอบ
คุณภาพน ้าประปา 

23,400.- บาท เฉพาะเจาะจง ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1/1 
23,400.- บาท 

ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1/1 
23,400.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

23. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
เรียนใน ศพด.ต าบลจอมหมอกแกว้ 

8,484.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
8,484.- บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
8,484.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

24. จา้งเหมาท าตรายาง  
ของส านกังานปลดั 

550.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
550.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
550.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

25. จา้งเหมาท าป้ายประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมปลูกตน้ไม ้

360.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

26. จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ
หอ้งท างานของนายก อบต. 

1,200.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพีออโตแ้อร์ 
1,200.- บาท 

ร้านพีออโตแ้อร์ 
1,200.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



 


