
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

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

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

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   3    เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

                        นายเสวศ  สมบูรณ์ 
                  (นายเสวศ      สมบูรณ์) 

                       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแกว้ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

1. ซ้ือวสัดุโครงการป้องกนัและควบคุม
โรคระบาด 

2,940.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแฟนซีแฟบริค 
2,940.-  บาท 

ร้านแฟนซีแฟบริค 
2,940.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. ซ้ือวสัดุโครงการป้องกนัและควบคุม
โรคระบาด 

2,239.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านส่ีเลง้ 
2,239.-บาท 

ร้านส่ีเลง้ 
2,239.-บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

3. จดัซ้ือวสัดุส านกังาน  ส านกังานปลดั 3,396.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก.วทิวสัการคา้ 
3,396.-  บาท 

บจก.วทิวสัการคา้ 
3,396.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  
ส านกังานปลดั 

3,600.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาพาณิชย ์
3,600.-  บาท 

ร้านธิติมาพาณิชย ์
3,600.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

5. ซ้ือน ้าด่ืมบริการประชาชน   
เดือน  เม.ย.63 

375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

6. ซ้ือน ้าด่ืม  ศพด.  เดือน  เม.ย.63 225.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  กองคลงั 12,200.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
12,200.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
12,200.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

8. จดัซ้ือกระสอบฟาง 4,830.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านหว้ยส้านวสัดุก่อสร้าง 
4,830.-  บาท 

ร้านหว้ยส้านวสัดุก่อสร้าง 
4,830.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

9. 
 

จดัซ้ือปูน,ทราย,เชือกฟาง, 
ลวดผกูเหล็ก 

12,865.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
12,865.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
12,865.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

10. จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว   
กองการศึกษา 

3,881.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนมัเบอร์วนัช็อป 
3,881.-บาท 

ร้านนมัเบอร์วนัช็อป 
3,881.-บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

11. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ป้องกนัโรคติดเช้ือ
โควดิ 19 

13,499.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.วทิวสัการคา้ 
13,499.-บาท 

หจก.วทิวสัการคา้ 
13,499.-บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

12. จา้งเหมาซ่อมแซม  ศพด. 50,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  จุมปูโร 
50,000.-  บาท 

นายจรัญ  จุมปูโร 
50,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. จา้งเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลาง  
ทะเบียน  ขษก 565 เชียงราย 

1,020.-  บาท เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโอ๋ 
1,020.-  บาท 

อู่ช่างโอ๋ 
1,020.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

14. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ
ป้องกนัและควบคุมโรคโควิด  19 

360.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

15. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการสร้าง 
ฝายชะลอน ้า 

360.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

16. จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 1,800.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
1,800.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
1,800.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

17. จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  
ส านกังานปลดั 

4,902.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
4,902.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
4,902.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

18. จา้งเหมาท าความสะอาดส านกังาน  
เดือน  เม.ย.-มิ.ย.63 

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

นางสาวกญัญภา  เรือนปิน 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

19. 
 

จา้งเหมางานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั  เดือน  เม.ย.-มิ.ย.63 

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

นายมานพ  มูลสถาน 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

20. 
 

 

จา้งเหมางานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั  เดือน  เม.ย.-มิ.ย.63 

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

นายสาคร  เข่ือนขนั 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

21. จา้งเหมาปฏิบติังานผลิตและพิมพ์
เอกสาร  กองช่าง เดือน เม.ย.-มิ.ย.63 

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

นางวนิดา  พฒันอุดมกิต 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

22. จา้งเหมาท าความสะอาด  ศพด. 
 เดือน เม.ย.-มิ.ย.63 

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

นางสาวนิลาวลัณ์  ปัญญาไว 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

23. จา้งเหมาจดัท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น เดือน เม.ย.-มิ.ย.63 

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

นายสิทธิศกัด์ิ  ดวงแกว้ 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

24. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  กองคลงั 
เดือน เม.ย.-มิ.ย.63 

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

หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ 
7,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

25. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ส านกังานปลดั 
เดือน เม.ย.-มิ.ย.63 

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

หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ 
7,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

26. จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว   20,196.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แพรทองมาร์เก็ตต้ิง 
20,196.-  บาท 

หจก.แพรทองมาร์เก็ตต้ิง 
20,196.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

27. จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ ์ กองคลงั 12,200.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
12,200.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
12,200.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

28. จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  
ส านกังานปลดั 

10,665.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
10,665.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
10,665.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

29. จดัซ้ือวสัดุป้องกนัโรคระบาด 
โควดิ 19 

5,280.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
5,280.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
5,280.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

30. จา้งเหมาซ่อมแซมอาคาร  ศพด. 50,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายนิรัน  จุมปูโล 
50,000.-  บาท 

นายนิรัน  จุมปูโล 
50,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 
ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

31. จา้งเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลาง  
ทะเบียน  บจ 8217 เชียงราย 

6,490.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโสรฬการยาง 
6,490.-  บาท 

ร้านโสรฬการยาง 
6,490.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 





 


