
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก   

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่  2  (เดือนมกราคม  พ.ศ. 2564  ถึงเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564) 

……………………………………………………………………….…  

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   มาตรา  66  
วรรคหนึ่ง  ประกอบมาตรา  98  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้างหรือผู้ได้รับ        
การคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  จึงขอประกาศผล       
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ               
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่    7   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 

                  (นายเสวศ  สมบูรณ์) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
 



รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่  2  (เดือนมกราคม  พ.ศ. 2564  ถึงเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว   อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพสัดุทีจั่ดซ้ือจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม เอกสารอ้างองิ เหตุผล
สนับสนุน เลขประจ าตัวประชาชน ทีจั่ดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่ 

1 1729900021187 ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
ซ้ือวสัดุส านกังาน เพื่อใชใ้นการติดตั้งโทรศพัท์
ส านกังานภายในอาคาร 

3,641.00 18/1/64 16/2564   

2 3620200390260 ร้านบิซิเนสคลีนน่ิง ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,020.00 21/1/64 17/2564   

3 3570100145230 ร้านนมัเบอร์วนัช็อป ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม 1,720.00 25/1/64 18/2564   

4 3 5701 01158 44 1 นายประพนัธ์  ปันสัตย ์ ซ้ือน ้าด่ืม  ศพด.  เดือน ก.พ.64 225.00 29/1/64 19/2564   

5 3 5701 01158 44 1 นายประพนัธ์  ปันสัตย ์ ซ้ือน ้าด่ืมบริการประชาชน  เดือน ก.พ.64 375.00 29/1/64 20/2564   

6 57356000594 หจก.ร้านเจริญการคา้ ซ้ือวสัดุก่อสร้างกองการศึกษา 455.00 29/1/64 21/2564   

7 1729900021187 ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า ซ้ือวสัดุไฟฟ้า ส านกังานปลดั 2,455.00 1/2/64 22/2564   

8 3570100358063 นางนิภาพร  มณีธร ซ้ือวสัดุอบรมโครงการหลกัสูตรการเยบ็หมวกผา้ 1,675.00 8/2/64 23/2564   

9 575554000768 บริษทั  วทิวสัการคา้  จ ากดั 
ซ้ือวสัดุอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
พฒันาศกัยภาพการบริการแก่หมุ่บา้นท่องเท่ียว 

600.00 10/2/64 24/2564   

10 3031657830 หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส ซ้ือหมึกพิมพข์องกองคลงั 3,940.00 10/2/64 25/2564   

11 3032419284 หจก.ธนรักษปิ์โตรเลียม 
ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงตามโครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 

456.96 22/2/64 26/2564   

12 57356000594 หจก.ร้านเจริญการคา้ ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3931.00 1/2/64 28/2564   

14 357010084915 ร้านป่าก่อด าคอมพิวเตอร์ จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ ของส านกังานปลดั 480.00 14/1/64 29/2564   

13 4 5701 00001 54 6    นายมงคล  อุดกล้ิง จา้งเหมาซ่อมเล่ือยโซ่ยนต ์ 755.00 20/1/64 30/2564   



รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่  2  (เดือนมกราคม  พ.ศ. 2564  ถึงเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว   อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพสัดุทีจั่ดซ้ือจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม เอกสารอ้างองิ เหตุผล
สนับสนุน เลขประจ าตัวประชาชน ทีจั่ดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่ 

14 575554000768 บริษทั  วทิวสัการคา้  จ ากดั จา้งเหมาท าตรายาง  กองคลงั 1470.00 22/1/64 31/2564   

15 1 1020 00047 43 1 นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ 
จา้งเหมาส ารวจขอ้มูลภาคสนามเพื่อจดัท าแผนท่ี
ภาษี  เดือน ก.พ.-เม.ย.64 

24,000.00 29/1/64 32/2564   

16 3 5701 01161 28 0 นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้รับการศึกษาใน 
ศพด. เดือน  มี.ค.64 

7,272.00 29/1/64 33/2564   

17 3570101274246 ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 

360.00 5/2/64 34/2564   

18 3570101274246 ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และพฒันาศกัยภาพการบริการแก่หมู่บา้น 

360.00 9/2/64 35/2564   

19 3 5701 01270 41 1 น.ส.นิลาวลัณ์  ปัญญาไว 
จา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก              
เดือน  เม.ย.-มิ.ย.64 

24,000.00 31/3/64 36/2564   

20 3 5701 01269 59 5 น.ส.กญัญภา  เรือนปิน 
จา้งเหมาท าความสะอาดส านกังาน  เดือน  เม.ย.-
มิ.ย.64 

27,000.00 31/3/64 37/2564   

21 1 5701 00016 51 4 นายมานพ  มูลสถาน 
จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทา 

27,000.00 31/3/64 38/2564   
สาธารณภยั  เดือน  เม.ย.-มิ.ย.64 

22 3 5701 01154 17 8 นายสาคร  เข่ือนขนั 
จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทา 

27,000.00 31/3/64 39/2564   
สาธารณภยั  เดือน  เม.ย.-มิ.ย.64 

        



รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่  2  (เดือนมกราคม  พ.ศ. 2564  ถึงเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว   อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพสัดุทีจั่ดซ้ือจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม เอกสารอ้างองิ เหตุผล
สนับสนุน เลขประจ าตัวประชาชน ทีจั่ดซ้ือจัดจ้าง       วนัที่ เลขที่ 

23 573551000927 
หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่  
เทคโนโลย ี

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  กองคลงั  
7,500.00 31/3/64 5/2564   

เดือน  เม.ย.-มิ.ย.64 

24 573551000927 
หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่  
เทคโนโลย ี

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ส านกังานปลดั  
7,500.00 31/3/64 6/2564   

เดือน  เม.ย.-มิ.ย.64 

  รวมเป็นเงิน 177,945.96   
 


