
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

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

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแกว้  ขอประกาศประชาสัมพนัธ์รายงานแบบสรุปผล 
การจดัซ้ือจดัจา้ง (สขร.๑)  ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์  256๔  รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
 
  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   ๓    เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

                       เสวศ      สมบูรณ์ 
                  (นายเสวศ      สมบูรณ์) 

                       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแกว้ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ์  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

1. ซ้ือวสัดุไฟฟ้า ของส านกังานปลดั 2,455.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
2,455.-  บาท 

ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
2,455.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. ซ้ือวสัดุอบรมโครงการหลกัสูตร 
การเยบ็หมวกผา้ 

1,675.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  มณีธร 
1,675.-  บาท 

นางนิภาพร  มณีธร 
1,675.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

3. ซ้ือวสัดุอบรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพการ
บริการแก่หมู่บา้นท่องเท่ียว 

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

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
600.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั 3,940.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
3,940.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
3,940.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

5. ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงโครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 

456.96  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ธนรักษปิ์โตรเลียม 
456.96    บาท 

หจก.ธนรักษปิ์โตรเลียม 
456.96    บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

6. ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 17,760.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐวฒิุการไฟฟ้า 
17,760.-  บาท 

ร้านณัฐวฒิุการไฟฟ้า 
17,760.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควนั 

360.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

8. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพการ
บริการแก่หมู่บา้น 

360.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

9. 
 

ซ้ือวสัดุถงัดบัเพลิง จ านวน 14 ถงั 19,600.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทริปเปิลเอไฟร์แอนด์เซฟต้ี 
19,600.-  บาท 

ร้านทริปเปิลเอไฟร์แอนด์เซฟต้ี 
19,600.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ์  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

10. ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 6,531.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
6,531.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
6,531.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

11. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 

10,680.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายทวทีรัพย ์
10,680.-  บาท 

ร้านเชียงรายทวทีรัพย ์
10,680.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

12. ซ้ือวสัดุก่อสร้าง กองการศึกษา 455.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ร้านเจริญการคา้ 
455.- บาท 

หจก. ร้านเจริญการคา้ 
455.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. ซ้ือน ้าด่ืมใชใ้น ศพด. 225.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

14. ซ้ือน ้าด่ืมใชใ้นการบริการประชาชน 375.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

15. ซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียน 30,116.66 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย 
30,116.66 บาท 

สหกรณ์โคนมเชียงราย 
30,116.66 บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

16. จา้งเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลาง 
ทะเบียน บจ 8217 เชียงราย 

19,150.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโสฬสการยาง 
19,150 .- บาท 

ร้านโสฬสการยาง 
19,150 .- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

17. จา้งเหมาท าอาหารกลางวนัโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพ
การบริการแก่หมู่บา้น 

4,200.- บาท เฉพาะเจาะจง นางผา่น  ไต๋เจริญ 
4,200 .- บาท 

นางผา่น  ไต๋เจริญ 
4,200 .- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

นายเสน่ย ์ ธรรมขนัธ์ 
1,500 .- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

19. จา้งเหมายานพาหนะศึกษาดูงาน 1,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายบรรทชิต  อะทะเมืองมูล 
1,500 .- บาท 

นายบรรทชิต  อะทะเมืองมูล 
1,500 .- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ์  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

20. จา้งเหมายานพาหนะศึกษาดูงาน 1,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเดช  แบนอาภยั 
1,500 .- บาท 

นายเดช  แบนอาภยั 
1,500 .- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

21. จา้งเหมาปรับพื้นท่ีสนามกีฬา 
ต าบลจอมหมอกแกว้ 

34,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั โป่งแพร่ทวทีรัพย ์ จ  ากดั 
34,000.-  บาท 

บริษทั โป่งแพร่ทวทีรัพย ์ จ  ากดั 
34,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

22. จา้งเหมาท าส่ือประชาสัมพนัธ์วดีีทศัน์ 15,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายกรกต  ไชณฐัฐินนัท์ 
15,000.- บาท 

นายกรกต  ไชณฐัฐินนัท์ 
15,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

23. จา้งเหมาซ่อมถนน คสล.ม.9 24,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายรวศิ  ค  าญะนะ 
24,000.- บาท 

นายรวศิ  ค  าญะนะ 
24,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

24. จา้งเหมาท าอาหารโครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 

5,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นางผา่น  ไต๋เจริญ 
5,500 .- บาท 

นางผา่น  ไต๋เจริญ 
5,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

25. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
รับการศึกษาใน ศพด.  

8,888.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
8,888.-  บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
8,888.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

26. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการสร้าง
ฝายชะลอน ้า 

360.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 
 


