
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

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

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแกว้  ขอประกาศประชาสัมพนัธ์รายงานแบบสรุปผล 
การจดัซ้ือจดัจา้ง (สขร.๑)  ประจ าเดือนเมษายน  256๓  รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
 
  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   5    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

                        นายเสวศ  สมบูรณ์ 
                  (นายเสวศ      สมบูรณ์) 

                       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแกว้ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

1. ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 2,800.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก.ปรเมศวร์เวชภณัฑ์ 
2,800.-  บาท 

บจก.ปรเมศวร์เวชภณัฑ์ 
2,800.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 800.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายกูเ้กียรติ  อคัรไตรภพ 
800.-บาท 

นายกูเ้กียรติ  อคัรไตรภพ 
800.-บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

3. จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 11,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทริปเปิลเอไฟร์แอนด์เซฟต้ี 
11,000.-  บาท 

ร้านทริปเปิลเอไฟร์แอนด์เซฟต้ี 
11,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 
แวน่ตากนัสาร 

500.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านยารักสุขภาพ 
500.-  บาท 

หจก.ร้านยารักสุขภาพ 
500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

5. ซ้ือน ้าด่ืมบริการประชาชน   
เดือน  พ.ค.63 

375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

6. ซ้ือแบบพิมพ ์ กองคลงั 2,715.-  บาท เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน 
2,715.-  บาท 

โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน 
2,715.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์  โครงการป้องกนั
และควบคุมโรคพิษสุนขับา้ ปี 2563 

1,726.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก.วทิวสัการคา้ 
1,726.-  บาท 

บจก.วทิวสัการคา้ 
1,726.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

8. ซ้ือโซ่เล่ือยยนต ์ 2,400.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพ.เซ็นเตอร์ 
2,400.-  บาท 

ร้านพ.เซ็นเตอร์ 
2,400.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

9. 
 

จา้งเหมาท าป้ายไวนิลพร้อมขาไม ้ 1,200.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,200.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,200.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

10. จา้งเหมาท าป้ายไวนิล  ส่วนหยอ่ม
เฉลิมพระเกียรติ 

1,400.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,400.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,400.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

11. จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑส์ านกังาน  
TV  LED 

2,650.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายจีระพงค ์ นนัติ 
2,650.-  บาท 

นายจีระพงค ์ นนัติ 
2,650.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

12. จา้งเหมาซ่อมแซมรถน ้า   
ทะเบียน  บจ 8217  เชียงราย 

1,240.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโสฬสการยาง 
1,240.-  บาท 

ร้านโสฬสการยาง 
1,240.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์   
กองคลงั 

900.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
900.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
900.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

14. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์
การจดัตั้งคลงัอาหารชุมชน 

360.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

15. ซ้ือครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  เคร่ืองพน่
ละอองฝอยละเอียด  ชนิดสะพายหลงั 

160,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก.ซี.เค.กริฟฟริน 
160,000.-  บาท 

บจก.ซี.เค.กริฟฟริน 
160,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

16. ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน  
เคร่ืองปรับอากาศ  ส านกังานปลดั 

70,700.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ทวยีนตม์าร์เกตต้ิง 
70,700.-  บาท 

หจก.ทวยีนตม์าร์เกตต้ิง 
70,700.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

17. ซ้ืออาหารเสริมนม  ศพด.ปิดภาคเรียน
ท่ี  2/2563 

6,967.62  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย 
6,967.62   บาท 

สหกรณ์โคนมเชียงราย 
6,967.62   บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

18. ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 25,960.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านยารักษสุ์ขภาพ 
25,960.-  บาท 

หจก.ร้านยารักษสุ์ขภาพ 
25,960.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

19. 
 

ซ้ือน ้ายาฆ่าเช้ือ 6,400.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก.ซี.เค.กริฟฟิน 
6,400.-  บาท 

บจก.ซี.เค.กริฟฟิน 
6,400.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

20. 
 

 

ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 6,635.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก.ปรเมศวร์เวชภณัฑ์ 
6,635.-  บาท 

บจก.ปรเมศวร์เวชภณัฑ์ 
6,635.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

21. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์  โครงการป้องกนั
และควบคุมโรคพิษสุนขับา้ ปี 2563 

30,960.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นพกัสัตวแ์พทยร์าชโยธา 
30,960.-  บาท 

ร้านบา้นพกัสัตวแ์พทยร์าชโยธา 
30,960.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

22. โครงการแกไ้ขปรับปรุงฝายนาดง 
บา้นดงมะเฟือง  หมู่  9 

19,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แม่กกมารีนคอน 
19,500.-  บาท 

หจก.แม่กกมารีนคอน 
19,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

 



 


