
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

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

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

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   ๔    เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

                           เสวศ   สมบูรณ์ 
                  (นายเสวศ      สมบูรณ์) 

                       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแกว้ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

1. ซ้ือน ้าด่ืมส านกังาน  ประจ าเดือน  
ตุลาคม  2563 

375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. ซ้ือน ้าด่ืมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563 

225.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

3. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
รับการศึกษาใน ศพด. เดือน ต.ค.63 

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

นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
8,080.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. จา้งเหมางานผลิตและพิมพเ์อกสาร
กองช่าง  เดือน  ต.ค.63 

8,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  พฒันาอุดิมกิต 
8,000.-  บาท 

นางวนิดา  พฒันาอุดิมกิต 
8,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

5. จา้งเหมาท าความสะอาดส านกังาน  
เดือน  ต.ค.-ธ.ค.63 

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

นางสาวกญัญภา  เรือนปิน 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

6. จา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก  เดือน  ต.ค.-ธ.ค.63 

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

นางสาวนิลาวลัณ์  ปัญญาไว 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั เดือน ต.ค.-ธ.ค.63 

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

นายมานพ  มูลสถาน 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

8. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั เดือน ต.ค.-ธ.ค.63 

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

นายสาคร  เข่ือนขนั 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

9. 
 

จา้งเหมาท าพวงมาลา  เน่ืองในวนั
คลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 

1,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
1,000.-  บาท 

ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
1,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

10. จา้งเหมาจดัท าพานพุม่ดอกไมส้ด  
(วนัสมเด็จยา่) 

500.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
500.-  บาท 

ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

11. จา้งเหมาจดัท าพวงมาลาประดบั
ธนบตัร วนัปิยมหาราช 

1,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
1,500.-  บาท 

ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
1,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

12. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ
ประเพณีลอยกระทง  ปีงบ พ.ศ.2564 

1,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายศดัดาพล  เข่ือนขนัต์ิ 
1,000.-  บาท 

นายศดัดาพล  เข่ือนขนัต์ิ 
 1,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ
ประเพณีลอยกระทง ปีงบ 2564 

960.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
960.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
960.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

14. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ ชีวติใหม่ขบัข่ีอยา่ง
ปลอดภยั  ไร้อุบติัเหตุ 

1,080.-  บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,080.-  บาท 

 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,080.-  บาท 

 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

15. จา้งเหมาจดัสถานท่ีโครงการประเพณี
ลอยกระทง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ ์ ตาแปง 
3,500.-  บาท 

นายอภิรักษ ์ ตาแปง 
3,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

16. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
เรียนใน ศพด. เดือน พ.ย.63 

7,676.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
7,676.-  บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
7,676.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

17. จา้งเหมางานผลิตและพิมพเ์อกสาร  
เดือน พ.ย.63 

8,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  พฒันอุดมกิต 
8,000.- บาท 

นางวนิดา  พฒันอุดมกิต 
8,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

18. จา้งเหมาส ารวจขอ้มูลภาคสนามเพื่อ
ท าแผนท่ีภาษี เดือน พ.ย.63-ม.ค.64 

24,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ 
24,000.- บาท 

นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ 
24,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

19. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารกองคลงั  เดือน  
ต.ค.-ธ.ค.63 

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

หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ 
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 
ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

20. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารส านกังานปลดั  
เดือน  ต.ค.-ธ.ค.63 

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

หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ 
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

21. เช่าเวทีและเคร่ืองเสียงโครงการ
ประเพณีลอยกระทง 

8,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฬารัตน์  ณ  ล าปาง 
8,000.-  บาท 

น.ส.จุฬารัตน์  ณ  ล าปาง 
8,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 


