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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

1. จดัซ้ือวสัดุก่อสร้างท าโครงป้าย
ประชาสัมพนัธ์เลือกตั้ง ส.อบต  
และนายก อบต.จอมหมอกแกว้ 

8,605.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
8,605.- บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
8,605.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์  เพื่อใชใ้นการ
เลือกตั้ง ส.อบต และนายก อบต. 
จอมหมอกแกว้ 

62,715.91 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เอบล็อกกลาสโคต้ต้ิง 
62,715.91 บาท 

บจก.เอบล็อกกลาสโคต้ต้ิง 
62,715.91 บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

3. จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าใชใ้นการประกาศผล
คะแนนการเลือกตั้ง ส.อบต และ
นายก อบต.จอมหมอกแกว้ 

10,060.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
10,060.- บาท 

ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
10,060.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. จดัซ้ือกุญแจพร้อมลูกกุญแจ เพื่อใช้
ในการเลือกตั้ง ส.อบต และนายก 
อบต.จอมหมอกแกว้ 

415.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
415.- บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
415.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

5. จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 5,302.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
5,302.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
5,302.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

6. จดัซ้ือแผน่ไมอ้ดั เพื่อซ่อมแซมโครง
ป้ายประชาสัมพนัธ์ประจ าหมู่บา้น
และบริเวณ อบต.จอมหมอกแกว้ 

2,170.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
2,170.- บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
2,170.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. จดัซ้ือป๊ัมซบัเมอร์ส ขนาด 2 แรงมา้ 
ของกองช่าง 

35,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงรายวอเตอร์ 
35,000.- บาท 

บจก.เชียงรายวอเตอร์ 
35,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

8. จดัซ้ือวสัดุส านกังาน ของกองคลงั 
 

8,897.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
8,897.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
8,897.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

9. จดัซ้ืออาหารเสริม (นม)  37,590.74  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย (อ.ส.ค.) 
37,590.74   บาท 

สหกรณ์โคนมเชียงราย (อ.ส.ค.) 
37,590.74   บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

10. จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  
ของส านกังานปลดั 

6,780.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบิซิเนสคลีนน่ิง 
6,780.- บาท 

ร้านบิซิเนสคลีนน่ิง 
6,780.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

11. จดัซ้ือใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย  
ของกองคลงั 

340.- บาท เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน 
340.- บาท 

โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน 
340.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

12. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์
เชิญชวนไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

6,648.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
6,648.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
6,648.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. จา้งเหมาบริการพนกังานชัว่คราว 9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียานุช  เข่ือนวงค ์
9,000.- บาท 

น.ส.ปรียานุช  เข่ือนวงค ์
9,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

14. จา้งเหมาท าอาหารพร้อมน ้าด่ืม  เพื่อ
สนบัสนุนอาหารกลางวนัแก่บุคลากร
ท่ีปฏิบติังานในการฉีดวคัซีนใหแ้ก่
ประชาชน  อ าเภอแม่ลาว 

4,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ  แกว้สุข 
4,000.- บาท 

นายทรงศกัด์ิ  แกว้สุข 
4,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

15. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลบอกท่ีเลือกตั้ง
ส.อบตและนายกอบต.จอมหมอกแกว้ 

4,320.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
4,320.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
4,320.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

16. จา้งเหมาท าแผน่พบัและป้ายไวนิล
เลือกตั้ง ส.อบต  และนายก อบต. 
จอมหมอกแกว้ 

3,041.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ท่ีน่ีมีดีไซน์ 
3,041.- บาท 

หจก.ท่ีน่ีมีดีไซน์ 
3,041.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

17. จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต ์ 
ทะเบียน บย 5237 เชียงราย 

8,820.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโสฬสการยาง 
8,820.- บาท 

ร้านโสฬสการยาง 
8,820.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 
โดยสังเขป 

18. จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ  
ของกองช่าง 

1,800.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพี ออโตแ้อร์ 
1,800.- บาท 

ร้านพี ออโตแ้อร์ 
1,800.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

19. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์
ผลการเลือกตั้งส.อบตและนายกอบต.
จอมหมอกแกว้ 

3,780.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
3,780.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
3,780.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

20. จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั ในการ
เลือกตั้ง  ส.อบต  และนายก  อบต.
จอมหมอกแกว้ 

23,400.- บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษกร  ดอนชยั 
23,400.- บาท 

น.ส.บุษกร  ดอนชยั 
23,400.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



 


