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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

1. จา้งเหมาจดัท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น(เดือนเม.ย.-มิ.ย.65) 

27,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ 
27,000.- บาท 

นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ 
27,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. จา้งเหมาท าความสะอาดอาคาร
ส านกังาน  (เดือนเม.ย.-มิ.ย.65) 

27,000.- บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.กญัญภา  เรือนปิน 
27,000.- บาท 

น.ส.กญัญภา  เรือนปิน 
27,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

3. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั  (เม.ย.-มิ.ย.65) 

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

นายมานพ  มูลสถาน 
27,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั  (เม.ย.-มิ.ย.65) 

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

นายสาคร  เข่ือนขนั 
27,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

5. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ของกองคลงั 
(เดือนเม.ย.-มิ.ย.65) 

7,500.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เอสเอสไอทีเซ็นเตอร์ 
7,500.- บาท 

บจก.เอสเอสไอทีเซ็นเตอร์ 
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

6. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส านกังานปลดั 
(เดือนเม.ย.-มิ.ย.65) 

7,500.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เอสเอสไอทีเซ็นเตอร์ 
7,500.- บาท 

บจก.เอสเอสไอทีเซ็นเตอร์ 
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. จดัซ้ือชุดตรวจ ATK  19,500.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิษฐเ์ภสัช 
19,500.- บาท 

ร้านพิสิษฐเ์ภสัช 
19,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

8. จดัซ้ือวสัดุโครงการอบรมพฒันา
ศกัยภาพปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

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

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
775.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

9. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั  
ประจ าปีงบประมาณ  2565 

3,840.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายทวทีรัพย ์
3,840.-  บาท 

ร้านเชียงรายทวทีรัพย ์
3,840.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

10. จดัซ้ือวสัดุโครงการประชาคมเพื่อ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

1,090.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
1,090.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
1,090.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

11. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และเวชภณัฑท่ี์ 
ไม่ใช่ยา 

16,790.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิษฐเ์ภสัช 
16,790.- บาท 

ร้านพิสิษฐเ์ภสัช 
16,790.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

12. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ  การท าขา้วแต๋น 

1,900.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านจีไอดู 
1,900.-  บาท 

ร้านจีไอดู 
1,900.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการบริหาร
จดัการขยะการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1,210.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
1,210.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
1,210.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

14. จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ปิดเทอม 
2/65  

46,544.64  บาท เฉพาะเจาะจง อสค.โคนมมอบอ านาจให้
สหกรณ์โคนมเชียงราย 

46,544.64  บาท 

อสค.โคนมมอบอ านาจให้
สหกรณ์โคนมเชียงราย 

46,544.64  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

15. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ การท าขนมทองมว้น 

2,595.- บาท เฉพาะเจาะจง นางอรุณี  คนัธวงค ์
2,595.- บาท 

นางอรุณี  คนัธวงค ์
2,595.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

16. จดัซ้ือวสัดุการเกษตร ของส านกังาน
ปลดั 

2,230.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอนงคก์ารคา้ 
2,230.- บาท 

ร้านอนงคก์ารคา้ 
2,230.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

17. จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง ของส านกังาน
ปลดั 

1,362.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
1,362.- บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
1,362.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

18. จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง  
(สายยางส่งน ้าดบัเพลิง) 

18,300.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทริปเปิลเอไฟร์แอนด์แซฟต้ี 
18,300.- บาท 

ร้านทริปเปิลเอไฟร์แอนด์แซฟต้ี 
18,300.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

19. จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,068.70  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ธนรักษปิ์โตรเลียม 
1,068.70  บาท 

หจก.ธนรักษปิ์โตรเลียม 
1,068.70  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

20. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ  การเพราะถัว่งอก 

1,400.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านจีไอดู 
1,400.- บาท 

ร้านจีไอดู 
1,400.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

21. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการ
ใหบ้ริการประชาชนรับช าระภาษีนอก
สถานท่ี  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

1,080.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
1,080.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
1,080.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

22. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการอบรมให้
ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ICT กบัการใชชี้วติประจ าวนั 

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

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
750.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

23. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับปฏิบติังาน
ของศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

6,571.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
6,571.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
6,571.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

24. จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก
ใน ศพด.(1 เม.ย.-16 พ.ค.65) 

6,756.48  บาท เฉพาะเจาะจง อสค.โคนมมอบอ านาจให้
สหกรณ์โคนมเชียงราย 

6,756.48   บาท 

อสค.โคนมมอบอ านาจให้
สหกรณ์โคนมเชียงราย 

6,756.48  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

25. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ การท าดอกไมพ้ลาสติก 

13,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
13,000.- บาท 

ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
13,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

26. จดัซ้ือใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ภ.ป.7) 409.55  บาท เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน 
409.55 บาท 

โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน 
409.55 บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

27. จา้งเหมาแรงงานสร้างบา้นผูสู้งอาย ุ
หมู่ท่ี 1 

4,300.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเพญ็เพชร  แวน่สี 
4,300.- บาท 

นายเพญ็เพชร  แวน่สี 
4,300.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

28. จา้งเหมารถตูรั้บส่งเด็ก  ศพด. 
 เดือนมีนาคม  2565 

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

นายเดชทวทิย ์ อ่ินค า 
8,888.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

29. จา้งเหมาบริการพนกังานชัว่คราว 27,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียานุช  เข่ือนวงค ์
27,000.-  บาท 

นางสาวปรียานุช  เข่ือนวงค์ 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

30. จา้งเหมาท าอาหารและน ้าด่ืมเพื่อ
สนบัสนุนอาหารกลางวนัส าหรับ
บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีฉีดวคัซีนใหก้บั
ประชาชน อ.แม่ลาว 

3,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ  แกว้สุข 
3,000.-  บาท 

นายทรงศกัด์ิ  แกว้สุข 
3,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

31. จา้งเหมาท าตรายาง  ของกองคลงั 490.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
490.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
490.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

32. จา้งเหมาท าตรายาง  ของกองช่าง 1,255.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
1,255.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
1,255.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

33. จา้งเหมาท าตรายาง  ของส านกังาน
ปลดั 

1,360.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
1,360.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จ  ากดั 
1,360.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

34. จา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ
ส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอย 

360.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

35. จา้งเหมาท าพานพุม่ดอกไมส้ด   
วนัทอ้งถ่ินไทย ประจ าปี 2565 

800.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
800.- บาท 

ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
800.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

36. จา้งเหมายานพาหนะ โครงการ
ส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอยแบบมี
ส่วนร่วม  

2,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวนัเฉลิม  นนัติแกว้ 
2,000.- บาท 

ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
2,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

37. จา้งเหมายานพาหนะ โครงการ
ส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอยแบบมี
ส่วนร่วม 

2,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายบรรทชิต  อะทะเมืองมูล 
2,000.- บาท 

นายบรรทชิต  อะทะเมืองมูล 
2,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

38. จา้งเหมายานพาหนะ โครงการ
ส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอยแบบมี
ส่วนร่วม 

2,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายไชยนัต ์ พยายาม 
2,000.- บาท 

นายไชยนัต ์ พยายาม 
2,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

39. จา้งเหมายานพาหนะ โครงการ
ส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอยแบบมี
ส่วนร่วม 

2,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเสน่ย ์ ธรรมขนัธ์ 
2,000.- บาท 

นายเสน่ย ์ ธรรมขนัธ์ 
2,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

40. จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั โครงการ
ป้องกนัไฟป่าและหมอกควนั 

6,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางบุษกร  ดอนชยั 
6,000.-  บาท 

นางบุษกร  ดอนชยั 
6,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

41. จา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการอบรม
ใหค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ICT กบัการใชชี้วติประจ าวนั 

360.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

42. จา้งเหมาท าอาหารพร้อมน ้าด่ืม เพื่อ
สนบัสนุนอาหารกลางวนัส าหรับ
บุคลากรฉีดวคัซีน 

1,500.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอ่ิมฮิมตาง 
1,500.-  บาท 

ร้านอ่ิมฮิมตาง 
1,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

43. จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ  หลกัสูตร 
การจดัดอกไมพ้ลาสติก 

360.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.- บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

 



 


