
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

เร่ือง  ประชาสัมพนัธ์การจัดซ้ือจัดจ้าง 
……………………………  

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแกว้  ขอประกาศประชาสัมพนัธ์รายงานแบบสรุปผล 
การจดัซ้ือจดัจา้ง (สขร.๑)  ประจ าเดือนกรกฎาคม  256๔  รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
 
  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี  ๖  เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

                         นายเสวศ   สมบูรณ์ 
                  (นายเสวศ      สมบูรณ์) 

                       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแกว้ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

1. จา้งเหมาปฏิบติังานจดัท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น ส.ค.-ก.ย.64 

16,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ 
16,000.-  บาท 

นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ 
16,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์การฝึกอบรม
โครงการการสานเข่งญวนจากห่วงผา้ 

2,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนมัเบอร์วนัช๊อป 
2,500.-  บาท 

ร้านนมัเบอร์วนัช๊อป 
2,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

3. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์การฝึกอบรม
โครงการการท าน ้ายาลา้งจาน 

1,950.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนมัเบอร์วนัช๊อป 
1,950.-  บาท 

ร้านนมัเบอร์วนัช๊อป 
1,950.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์การฝึกอบรม
โครงการการชงเคร่ืองด่ืม 

2,170.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนมัเบอร์วนัช๊อป 
2,170.-  บาท 

ร้านนมัเบอร์วนัช๊อป 
2,170.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

5. ซ้ือวสัดุส านกังาน 325.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
325.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
325.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

6. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์การฝึกอบรม
โครงการการสานตระกร้าพลาสติก 

1,410.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนมัเบอร์วนัช๊อป 
1,410.-  บาท 

ร้านนมัเบอร์วนัช๊อป 
1,410.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. ซ้ือน ้าด่ืมเพื่อใชใ้นส านกังาน  375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

8. ซ้ือน ้าด่ืมเพื่อใชใ้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลจอมหมอกแกว้  

225.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

9. 
 

จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์
ทะเบียน ขษก 656 เชียงราย 

1,100.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทยั  กนัธิสาร 
1,100.-  บาท 

นางสาวอรทยั  กนัธิสาร 
1,100.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

10. จา้งเหมาปรับปรุงท่อระบายน ้าถนน
สายเกษตร ม.9 

15,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายทวนิ  จัน๋โท 
15,000.-  บาท 

นายทวนิ  จัน๋โท 
15,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

11. จา้งเหมาปรับปรุงท่อระบายน ้าล า
เหมืองซอย 7 เช่ือมซอย 10 ม.9 

6,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายทวนิ  จัน๋โท 
6,000.-  บาท 

นายทวนิ  จัน๋โท 
6,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

12. จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ ของ
ส านกังานปลดั 

1,970.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านป่าก่อด าคอมพิวเตอร์ 
1,970.-  บาท 

ร้านป่าก่อด าคอมพิวเตอร์ 
1,970.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. จา้งเหมาซ่อมแอร์  ของกองคลงั 2,600.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพีออโตแ้อร์ 
2,600.-  บาท 

ร้านพีออโตแ้อร์ 
2,600.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

14. จา้งเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ 7 

12,700.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายทวนิ  จัน๋โท 
12,700.-  บาท 

นายทวนิ  จัน๋โท 
12,700.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

15. จา้งเหมาตดัหญา้สนามกีฬาต าบล 
จอมหมอกแกว้ 

2,800.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายสนิท  แกว้มาระวงั 
2,800.-  บาท 

นายสนิท  แกว้มาระวงั 
2,800.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 





 


