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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

1. ซ้ือหมึก  Samsung 111s  กองคลงั 4,400.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
4,400.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
4,400.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. ซ้ือวสัดุในการสาธิต  โครงการอบรม 2,640.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เวลิด ์เคมีคอล ซพัพลาย 
2,640.-  บาท 

บจก.เวลิด ์เคมีคอล ซพัพลาย 
2,640.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

3. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการอบรม
ผูป้ระกอบการอาหาร 

1,595.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
1,595.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
1,595.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. ซ้ือวสัดุสาธิต 1,420.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางผา่น  ไต๋เจริญ 
1,420.-  บาท 

นางผา่น  ไต๋เจริญ 
1,420.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

5. ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,225.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนมัเบอร์วนัช็อป 
4,225.-  บาท 

ร้านนมัเบอร์วนัช็อป 
4,225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

6. ซ้ือน ้าด่ืม  โครงการรณรงคล์ด
อุบติัเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 

150.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
150.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
150.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. ซ้ือน ้าด่ืมส านกังาน  ประจ าเดือน  
มกราคม  2564 

375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

8. ซ้ือน ้าด่ืมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ประจ าเดือน  มกราคม  2564 

225.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

9. 
 

จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์ 
ทะเบียน คกม 653 เชียงราย 

1,470.-  บาท เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโอ 
1,470.-  บาท 

อู่ช่างโอ 
1,470.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

10. จา้งเหมาท าป้ายไวนิล  โครงการ
อบรมใหค้วามรู้ผูป้ระกอบการ 

360.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

11. จา้งเหมาท าป้ายไวนิล  โครงการลด
อุบติัเหตุช่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 

360.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

12. จา้งเหมาจดัสถานท่ี  โครงการลด
อุบติัเหตุช่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 

1,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายคณธร  เข่ือนขนั 
1,500.-  บาท 

นายคณธร  เข่ือนขนั 
1,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. จา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก เดือน ม.ค.-มี.ค.64 

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

นางสาวนิลาวลัณ์  ปัญญาไว 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

14. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
รับการศึกษาใน ศพด. เดือน ม.ค.64 

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

นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
8,080.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

15. จา้งเหมาท าความสะอาดส านกังาน  
เดือน ม.ค.-มี.ค.64 

27,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญภา  เรือนปิน 
27,000.-  บาท 

นางสาวกญัญภา  เรือนปิน 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

16. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ม.ค.-มี.ค.64 

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

นายมานพ  มูลสถาน 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

17. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ม.ค.-มี.ค.64 

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

นายสาคร  เข่ือนขนั 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

18. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารกองคลงั   
เดือน ม.ค.-มี.ค.64 

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

หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ 
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

19. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารส านกังานปลดั   
เดือน ม.ค.-มี.ค.64 

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

หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ 
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

20. ซ้ือเคร่ืองเป่าใบไมส้ะพายหลงั 22,400.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทริปเปิลเอไฟร์แอนด์เซฟต้ี 
22,400.- บาท 

ร้านทริปเปิลเอไฟร์แอนด์เซฟต้ี 
22,400.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

21. ซ้ือวสัดุไฟฟ้า  กองช่าง 20,278.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
20,278.- บาท 

ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
20,278.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

22. ซ้ือวสัดุส านกังาน  กองคลงั 8,322.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
8,322.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
8,322.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

23. ซ้ือวสัดุส านกังาน  ส านกังานปลดั 24,390.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
24,390.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
24,390.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

24.  ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

27,200.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
27,200.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
27,200.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

25. ซ้ือโทรศพัทภ์ายใน  จ  านวน  8  เคร่ือง 19,120.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
19,120.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
19,120.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

26. จา้งเหมาท าอาหาร  โครงการอบรมให้
ความรู้ผูป้ระกอบการประเภทกิจการ
ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

5,025.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางผา่น  ไต๋เจริญ 
5,025.-  บาท 

นางผา่น  ไต๋เจริญ 
5,025.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

27. จา้งเหมาโครงการเปิดทางน ้า 
บา้นสันตอ้ม  หมู่ท่ี  2 

21,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายสุก  สุภาแสน 
21,000.-  บาท 

นายสุก  สุภาแสน 
21,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 


