
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก   

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่  1  (เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึงเดือนธันวาคม  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 าคัญของสัญญาหรือข้อตกล งเป็นหนังสือ               
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   7   เดอืน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 

                          ก าจัด  เชื้อเมืองพาน 
               (นายก าจัด  เชื้อเมืองพาน) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 



รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที ่ 1  (เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึงเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว   อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพสัดุทีจั่ดซ้ือจัดจ้าง 
จ านวนเงินรวม 
ทีจั่ดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารอ้างองิ 
เหตุผลสนับสนุน 

วนัที่ เลขที่ 
1. 0 5735 49001 86 5 หจก.ธนรักษปิ์โตรเลียม ซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ปีงบ 2565 100,000.00 1/10/64 1/2565  

2. 3 5701 01270 41 1 น.ส.นิลาวลัณ์  ปัญญาไว จา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   
เดือน  ต.ค.-ธ.ค.64 

27,000.00 1/10/64 1/2565  

3. 1 1020 00047 43 1 นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ จา้งเหมาส ารวจขอ้มูลภาคสนามเพื่อจดัท า
แผนท่ีภาษี  เดือน ต.ค.-ธ.ค.64 

27,000.00 1/10/64 2/2565  

4. 3 5701 01269 59 5 น.ส.กญัญภา  เรือนปิน จา้งเหมาท าความสะอาดส านกังาน   
เดือน  ต.ค.-ธ.ค.64 

27,000.00 1/10/64 3/2565  

5. 1 5701 00016 51 4 นายมานพ  มูลสถาน จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั  เดือน  ต.ค.-ธ.ค.64 

27,000.00 1/10/64 4/2565  

6. 3 5701 01154 17 8 นายสาคร  เข่ือนขนั จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั  เดือน  ต.ค.-ธ.ค.64 

27,000.00 1/10/64 5/2565  

7. 3 5701 01270 41 1 น.ส.นิลาวลัณ์  ปัญญาไว จา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   
เดือน  ม.ค.-มี.ค.65 

27,000.00 30/12/64 6/2565  

8. 3 5701 01154 17 8 นายสาคร  เข่ือนขนั จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั  เดือน  ม.ค.-มี.ค.65 

27,000.00 30/12/64 7/2565  

9. 1 1020 00047 43 1 นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ จา้งเหมาส ารวจขอ้มูลภาคสนามเพื่อจดัท า
แผนท่ีภาษี  เดือน ม.ค.-มี.ค.65 

27,000.00 30/12/64 8/2565  

10. 3 5701 01269 59 5 น.ส.กญัญภา  เรือนปิน จา้งเหมาท าความสะอาดส านกังาน   
เดือน  ม.ค.-มี.ค.65 

27,000.00 30/12/64 9/2565  



รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที ่ 1  (เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึงเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว   อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

 

 

 

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพสัดุทีจั่ดซ้ือจัดจ้าง 
จ านวนเงินรวม 
ทีจั่ดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารอ้างองิ 
เหตุผลสนับสนุน 

วนัที่ เลขที่ 
11. 1 5701 00016 51 4 นายมานพ  มูลสถาน จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยั  เดือน  ม.ค.-มี.ค.65 
27,000.00 30/12/64 10/2565  

12. 0573551000927 บจก. เอสเอสไอที เซ็นเตอร์   เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  กองคลงั  
เดือน  ต.ค.-ธ.ค.64 

7,500.00 1/10/64 1/2565  

13. 0573551000927 บจก. เอสเอสไอที เซ็นเตอร์   เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ส านกังานปลดั  
เดือน  ต.ค.-ธ.ค.64 

7,500.00 1/10/64 2/2565  

14. 0573551000927 บจก. เอสเอสไอที เซ็นเตอร์   เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  กองคลงั  
เดือน  ม.ค.-มี.ค.65 

7,500.00 30/12/64 3/2565  

15. 0573551000927 บจก. เอสเอสไอที เซ็นเตอร์   เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ส านกังานปลดั  
เดือน  ม.ค.-มี.ค.65 

7,500.00 30/12/64 4/2565  


