
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง 
……………………..…………………  

 องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  ขอประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผล 
การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑)  ประจ าเดือนธันวาคม  2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๗   เดอืน   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 

                                  ก าจัด  เชื้อเมืองพาน 
                  (นายก าจัด  เชื้อเมืองพาน) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

1. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั  (ม.ค.-มี.ค.65) 

27,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสาคร  เข่ือนขนั 
27,000.- บาท 

นายสาคร  เข่ือนขนั 
27,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั  (ม.ค.-มี.ค.65) 

27,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายมานพ  มูลสถาน 
27,000.- บาท 

นายมานพ  มูลสถาน 
27,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

3. จา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก  (เดือนม.ค.-มี.ค.65) 

27,000.- บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.นิลาวลัณ์  ปัญญาไว 
27,000.- บาท 

น.ส.นิลาวลัณ์  ปัญญาไว 
27,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. จา้งเหมาปฏิบติังานจดัท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น (ม.ค.-มี.ค.65) 

27,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ 
27,000.- บาท 

นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ 
27,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

5. จา้งเหมาท าความสะอาดอาคาร
ส านกังาน  (เดือนม.ค.-มี.ค.65) 

27,000.- บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.กญัญภา   เรือนปิน 
27,000.- บาท 

น.ส.กญัญภา   เรือนปิน 
27,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

6. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ของกองคลงั 
(เดือนม.ค.-มี.ค.65) 

7,500.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เอสเอสไอทีเซ็นเตอร์ 
7,500.- บาท 

บจก.เอสเอสไอทีเซ็นเตอร์ 
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส านกังานปลดั 
(เดือนม.ค.-มี.ค.65) 

7,500.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เอสเอสไอทีเซ็นเตอร์ 
7,500.- บาท 

บจก.เอสเอสไอทีเซ็นเตอร์ 
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

8. จดัซ้ือครุภณัฑร์ถตดัหญา้แบบนัง่ขบั 164,780.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก. ยไูนเตด็แมชชินเนอร่ี 
164,780.- บาท 

บจก. ยไูนเตด็แมชชินเนอร่ี 
164,780.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

9. จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (แบบแขวน) 

424,800.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
424,800.- บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
424,800.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

10. จดัซ้ือน ้าด่ืม  บริการประชาชน  
เดือน  ธ.ค.64 

375.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

11. จดัซ้ือน ้าด่ืม  เพื่อใชใ้น ศพด.  
เดือน  ธ.ค.64 

225.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

12. จดัซ้ือน ้าด่ืม  จิตรอาสาวดัพระธาตุ  
 

1,050- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
1,050.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
1,050.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. จดัซ้ือวสัดุส านกังาน  ส านกังานปลดั 6,762.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.วทิวสัการคา้ 
6,762.- บาท 

บจก.วทิวสัการคา้ 
6,762.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

14. จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์   
ของส านกังานปลดั 

8,500.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
8,500.- บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
8,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

15. จดัซ้ือน ้าด่ืม ตามโครงการจุดบริการ
ประชาชน 

150.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
150.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
150.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

16. จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,755.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.วทิวสัการคา้ 
4,755.- บาท 

บจก.วทิวสัการคา้ 
4,755.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

17. จดัซ้ือวสัดุส านกังาน  ส านกังานปลดั 20,706.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.วทิวสัการคา้ 
20,706.- บาท 

บจก.วทิวสัการคา้ 
20,706.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

18. จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  ส านกังานปลดั 11,530.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
11,530.- บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
11,530.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

19. จดัซ้ืออาหารเสริมนม 34,321.98  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย 
34,321.98.- บาท 

สหกรณ์โคนมเชียงราย 
34,321.98.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

20. จดัซ้ือน ้าด่ืม  บริการประชาชน  
เดือน  ม.ค.65 

375.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.- บาท 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

21. จดัซ้ือน ้าด่ืม  เพื่อใชใ้น ศพด.  
เดือน  ม.ค.65 

225.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

22. จา้งเหมารถรับส่งเด็กผูด้อ้ยโอกาสเขา้
รับการศึกษาใน ศพด. เดือน ธ.ค.64 

8,080.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
8,080.- บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
8,080.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

23. จา้งเหมาบริการพนกังานชัว่คราว 27,000.- บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียานุช  เข่ือนวงค ์
27,000.- บาท 

น.ส.ปรียานุช  เข่ือนวงค ์
27,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

24. จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลโครงการจุด
บริการประชาชนเพื่อป้องกนัและลด
อุบติัเหตุช่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 

1,800.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,800.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,800.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

25. จา้งเหมาจดัสถานท่ีพร้อมท าความ
สะอาดโครงการจุดบริการประชาชน
เพื่อป้องกนัและลดอุบติัเหตุช่าง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 

2,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอาคม  พากเพียร 
2,000.- บาท 

นายอาคม  พากเพียร 
2,000.- บาท 

 

26. จา้งเหมารถรับส่งเด็กผูด้อ้ยโอกาสเขา้
รับการศึกษาใน ศพด. เดือน ม.ค.65 

8,080.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
8,080.- บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
8,080.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



 


