
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

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

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

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   ๓    เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

                          เสวศ  สมบูรณ์ 
                  (นายเสวศ      สมบูรณ์) 

                       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแกว้ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

1. ซ้ือวสัดุส านกังาน  กองช่าง 3,325.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก.วทิวสัการคา้ 
3,325.-  บาท 

บจก.วทิวสัการคา้ 
3,325.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. ซ้ือวสัดุส านกังาน  ส านกังานปลดั 680.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก.วทิวสัการคา้ 
680.-  บาท 

บจก.วทิวสัการคา้ 
680.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

3. ซ้ือวสัดุส านกังาน  โครงการจดัท า
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

970.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก.วทิวสัการคา้ 
970.-  บาท 

บจก.วทิวสัการคา้ 
970.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. ซ้ือวสัดุก่อสร้างซ่อมแซมฝายตน้น ้า  
หมู่  6 

16,710.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
16,710.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
16,710.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

5. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์  โครงการอบรม
อาชีพประชาชน  การท าน ้ายาลา้งจาน 

1,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนมัเบอร์วนัช็อป 
1,000.-  บาท 

ร้านนมัเบอร์วนัช็อป 
1,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

6. ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื่อใชใ้น  ศพด.    
อ่างลา้งมือ 

4,126.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
4,126.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
4,126.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. ซ้ือน ้าด่ืมเพื่อใชใ้น ศพด. เดือนก.ค.63 225.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

8. ซ้ือน ้าด่ืมบริการประชาชน  
เดือนก.ค.63 

375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

9. 
 

จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์   
กองคลงั 

1,985.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เควซีีคอมพิวเตอร์ 
1,985.-  บาท 

หจก.เควซีีคอมพิวเตอร์ 
1,985.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

10. จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์   
ส านกังานปลดั 

694.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เควซีีคอมพิวเตอร์ 
694.-  บาท 

หจก.เควซีีคอมพิวเตอร์ 
694.-  บาท 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

11. โครงการตรวจสอบคุณภาพน ้าประปา
ในพื้นท่ี  ต าบลจอมหมอกแกว้ 

23,400.-  บาท เฉพาะเจาะจง ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์
23,400.-  บาท 

ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์
23,400.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

12. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
เรียนใน  ศพด. เดือน ก.ค.63 

7,676.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายเสาร์ค า  ค  ามูล 
7,676.-  บาท 

นายเสาร์ค า  ค  ามูล 
7,676.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. จา้งเหมาปฏิบติังานผลิตและพิมพ์
เอกสาร  กองช่าง เดือน ก.ค.-ก.ย.63 

24,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  พฒันอุดมกิต 
24,000.-  บาท 

นางวนิดา  พฒันอุดมกิต 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

14. จา้งเหมาท าความสะอาด  ศพด.  
 เดือน  ก.ค. –ก.ย. 63 

24,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลาวลัณ์  ปัญญาไว 
24,000.-  บาท 

นางสาวนิลาวลัณ์  ปัญญาไว 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

15. จา้งเหมาจดัท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น เดือน ก.ค.-ก.ย.63 

24,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศกัด์ิ  ดวงแกว้ 
24,000.-  บาท 

นายสิทธิศกัด์ิ  ดวงแกว้ 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

16. จา้งเหมาท าความสะอาดอาคาร
ส านกังาน  อบต.จอมหมอกแกว้ 
 เดือน  ก.ค. –ก.ย. 63 

24,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญภา  เรือนปิน 
24,000.-  บาท 

นางสาวกญัญภา  เรือนปิน 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

18. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั เดือน ก.ค.-ก.ย.63 

24,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายมานพ  มูลสถาน 
24,000.-  บาท 

นายมานพ  มูลสถาน 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

19. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั เดือน ก.ค.-ก.ย.63 

24,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายสาคร  เข่ือนขนั 
24,000.-  บาท 

นายสาคร  เข่ือนขนั 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

20. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  กองคลงั 
เดือน  ก.ค.-ก.ย.63 

7,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ฯ 
7,500.-  บาท 

หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ฯ 
7,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 
ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

21. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ส านกังานปลดั 
เดือน  ก.ค.-ก.ย.63 

7,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ฯ 
7,500.-  บาท 

หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ฯ 
7,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

22. ซ้ืออาหารเสริมนม  ศพด  เทอม 1/63 10,857.-  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย 
10,857.-  บาท 

สหกรณ์โคนมเชียงราย 
10,857.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

23. ซ้ืออาหารเสริมนม  โรงเรียน 
เทอม 1/63 

10,857.-  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย 
10,857.-  บาท 

สหกรณ์โคนมเชียงราย 
10,857.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 
 



 


