
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

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

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

ประกาศ   ณ   วนัท่ี  ๓  เดือน   กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

                         เสวศ   สมบูรณ์ 
                  (นายเสวศ      สมบูรณ์) 

                       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแกว้ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

1. ซ้ือน ้าด่ืม ศพด. เดือน ส.ค.64 225.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. ซ้ือวสัดุอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ
หลกัสูตร การท าหม่าล่า 

1,584.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางวรินญา  ลาโต 
1,584.-  บาท 

นางวรินญา  ลาโต 
1,584.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

3. ซ้ือวสัดุก่อสร้าง กองการศึกษา 2,170.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
2,170.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
2,170.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ฝึกอบรมหลกัสูตร
การท าหมูแดดเดียว 

2,055.-  บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยอร  อ่ินค า 
2,055.-  บาท 

น.ส.ปิยอร  อ่ินค า 
2,055.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

5. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  ของกองช่าง 6,380.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
6,380.- บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
6,380.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

6. ซ้ือวสัดุไฟฟ้า ของกองช่าง 31,355.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
31,355.-  บาท 

ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
31,355.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 
ของส านกังานปลดั 

2,730.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
2,730.- บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
2,730.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

8. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์อบรมโครงการ 
การท าไมก้วาดดอกหญา้ 

1,410.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางบุญรอด  ปิดทะเหล็ก 
1,410.-  บาท 

นางบุญรอด  ปิดทะเหล็ก 
1,410.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

9. 
 

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ของส านกังานปลดั 1,265.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
1,265.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
1,265.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

10. ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ของส านกังานปลดั 11,100.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
11,100.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
11,100.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

11. ซ้ือวสัดุส านกังาน กองการศึกษา 6,403.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
6,403.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
6,403.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

12. ซ้ือวสัดุปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่
อาศยัใหแ้ก่คนพิการ 

31,300.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
31,300.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
31,300.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,031.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
3,031.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
3,031.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

14. ซ้ือน ้าด่ืม บริการประชาชน  
เดือน ก.ย.64 

375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

15. ซ้ือน ้าด่ืม เพื่อใชใ้น ศพด.  
เดือน ก.ย.64 

225.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

16. จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 600.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายดวงทิพย ์ จนัทร์หอม 
600.-  บาท 

นายดวงทิพย ์ จนัทร์หอม 
600.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

17. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
เรียนใน ศพด. เดือน ส.ค.64 

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

นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
7,676.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

18. จา้งเหมาต่ออายเุวบ็ไซตแ์ละโดเมน
เนม ของอบต.จอมหมอกแกว้ 

5,000.- บาท เฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์อาร์ททิสเชียงราย 
5,000.-  บาท 

คอมพิวเตอร์อาร์ททิสเชียงราย 
5,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

19. จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  
ของกองช่าง 

450.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
450.- บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
450.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

20. จา้งเหมาท าตรายาง กองการศึกษา 880.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
880.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
880.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

21. จา้งเหมาแรงงานปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัใหแ้ก่ 
คนพิการ 

7,700.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายอ านวย  อินทนิด 
7,700.-  บาท 

นายอ านวย  อินทนิด 
7,700.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

22. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
เรียนใน ศพด. เดือน ก.ย.64 

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

นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
8,484.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



 


