
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

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

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

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   ๕    เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

                      เสวศ      สมบูรณ์ 
                  (นายเสวศ      สมบูรณ์) 

                       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแกว้ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

1. ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,931.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ร้านเจริญการคา้ 
3,931.-  บาท 

หจก. ร้านเจริญการคา้ 
3,931.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. จา้งเหมาปฏิบติังานจดัท าแผนท่ีภาษี 
เดือน พ.ค.-ก.ค.64 

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

นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

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

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. ซ้ือน ้าด่ืมเพื่อใชใ้นการรณรงคล์ด
อุบติัเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์

300.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
300.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
300.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

5. ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุสาย HCMI 1,300.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
1,300.- บาท 

ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
1,300.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

6. ซ้ือวสัดุส านกังาน กองช่าง 10,344.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
10,344.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
10,344.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. ซ้ือวสัดุส านกังาน กองคลงั 14,100.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
14,100.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
14,100.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

8. ซ้ือวคัซีนพิษสุนขับา้ 27,500.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
27,500.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
27,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

9. 
 

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 10,160.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
10,160.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
10,160.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

10. ซ้ือวสัดุปรับปรุงฝายชะล าน ้า 9,985.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ร้านเจริญการคา้ 
9,985.-  บาท 

หจก. ร้านเจริญการคา้ 
9,985.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

11. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ
รณรงคล์ดอุบติัเหตุช่วงเทศกาล 
สงกรานต ์พ.ศ. 2564 

720.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
720.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
720.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

12. จา้งเหมาจดัสถานท่ีพร้อมท าความ
สะอาดโครงการรณรงคล์ดอุบติัเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

1,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชิตชยั  เร็วการ 
1,500.-  บาท 

นายพิชิตชยั  เร็วการ 
1,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. จา้งเหมาจดัสถานท่ีพร้อมท าความ
สะอาดจุด ม.10 

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

นายคณธร  เข่ือนขนั 
1,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

14. จา้งเหมาซ่อมแอร์หอ้งคลงั 1,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายดวงทิพย ์ จนัทร์หอม 
1,000.-  บาท 

นายดวงทิพย ์ จนัทร์หอม 
1,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

15. จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  
กองคลงั 

1,500.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
1,500.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
1,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

16. จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  
กองคลงั 

450.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
450.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
450.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

17. จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  
กองการศึกษา 

900.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
900.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
900.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 





 
 


