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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ์  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

1. จดัซ้ือวสัดุส านกังาน  ของกองคลงั 8,991.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
8,991.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
8,991.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,710.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.ธวชัชยัมอเตอร์ 1984 
1,710.- บาท 

บจก.ธวชัชยัมอเตอร์ 1984 
1,710.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

3. ซ้ือน ้าด่ืมชนิดขวด บริการประชาชน 
ของกองคลงั 

2,750.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมปลาทอง 
2,750.- บาท 

ร้านน ้าด่ืมปลาทอง 
2,750.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน  
ของส านกังานปลดั 

17,690.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ฮอมเฟอร์นิเจอร์ 
17,690.- บาท 

หจก.ฮอมเฟอร์นิเจอร์ 
17,690.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

5. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลงั 9,650.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลาย 
9,650.- บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลาย 
9,650.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

6. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง 8,450.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลาย 
8,450.- บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลาย 
8,450.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. ซ้ือวสัดุอบรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพดา้น
การท่องเท่ียวชุมชน 

855.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
855.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
855.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

8. ซ้ือวสัดุในการอบรมตามโครงการ
ประชาคมเพื่อจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

1,600.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
1,600.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
1,600.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

9. ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 17,200.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
17,200.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
17,200.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ์  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

10. ซ้ือน ้าด่ืมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
เดือน  มีนาคม  2565 

225.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

11. ซ้ือน ้าด่ืมบริการประชาชน  
เดือน  มีนาคม  2565 

1,375.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมปลาทอง 
1,375.- บาท 

ร้านน ้าด่ืมปลาทอง 
1,375.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

12. ซ้ือนมโรงเรียน เดือน มี.ค.65 38,310.18  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย 
38,310.18  บาท 

สหกรณ์โคนมเชียงราย 
38,310.18  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. จา้งเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลาง 
ทะเบียน บษ 5495 เชียงราย 

4,470.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโสฬสการยาง 
4,470.- บาท 

ร้านโสฬสการยาง 
4,470.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

14. จา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ
ท่องเท่ียว 

360.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
360.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
360.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

15. จา้งเหมาท าของสมนาคุณโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพ
การท่องเท่ียวชุมชน 

1,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นางล าดวน  อุดกล้ิง 
1,500.- บาท 

นางล าดวน  อุดกล้ิง 
1,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

16. จา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ
ประชาคมแผน 

360.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
360.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
360.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

17. จา้งเหมายานพาหนะ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพการ
ท่องเท่ียวชุมชน 

1,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเสน่ย ์ ธรรมขนัธ์ 
1,500.- บาท 

นายเสน่ย ์ ธรรมขนัธ์ 
1,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

18. จา้งเหมายานพาหนะ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพการ
ท่องเท่ียวชุมชน 

1,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายไชยนัต ์ พยายาม 
1,500.- บาท 

นายไชยนัต ์ พยายาม 
1,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ์  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

19. จา้งเหมายานพาหนะ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพการ
ท่องเท่ียวชุมชน 

1,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายธีระชาติ  พึ่งนา 
1,500.- บาท 

นายธีระชาติ  พึ่งนา 
1,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

20. จา้งเหมายานพาหนะ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพการ
ท่องเท่ียวชุมชน 

1,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายชนินทร์  หารเพชร 
1,500.- บาท 

นายชนินทร์  หารเพชร 
1,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

21. จา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควนั 

4,056.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
4,056.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
4,056.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

22. จา้งเหมาท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1,350.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
1,350.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
1,350.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

23. จา้งเหมาท าป้ายอะคลิลิค 1,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
1,000.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
1,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 
 
 
 
 



 


