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รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

1. ซ้ือนํ้าด่ืมสาํนกังาน  ประจาํเดือน  
ตุลาคม  2563 

375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

2. ซ้ือนํ้าด่ืมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ประจาํเดือน  ตุลาคม  2563 

225.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

3. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
รับการศึกษาใน ศพด. เดือน ต.ค.63 

8,080.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
8,080.-  บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
8,080.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

4. จา้งเหมางานผลิตและพิมพเ์อกสาร
กองช่าง  เดือน  ต.ค.63 

8,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  พฒันาอุดิมกิต 
8,000.-  บาท 

นางวนิดา  พฒันาอุดิมกิต 
8,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

5. จา้งเหมาทาํความสะอาดสาํนกังาน  
เดือน  ต.ค.-ธ.ค.63 

24,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญภา  เรือนปิน 
24,000.-  บาท 

นางสาวกญัญภา  เรือนปิน 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

6. จา้งเหมาทาํความสะอาดศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก  เดือน  ต.ค.-ธ.ค.63 

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

นางสาวนิลาวลัณ์  ปัญญาไว 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

7. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั เดือน ต.ค.-ธ.ค.63 

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

นายมานพ  มูลสถาน 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

8. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั เดือน ต.ค.-ธ.ค.63 

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

นายสาคร  เข่ือนขนั 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

9. 
 

จา้งเหมาทาํพวงมาลา  เน่ืองในวนั
คลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 

1,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
1,000.-  บาท 

ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
1,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

10. จา้งเหมาจดัทาํพานพุม่ดอกไมส้ด  
(วนัสมเด็จยา่) 

500.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
500.-  บาท 

ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

11. จา้งเหมาจดัทาํพวงมาลาประดบั
ธนบตัร วนัปิยมหาราช 

1,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
1,500.-  บาท 

ร้านดอกไมโ้อ๋ฟลอรีสท์ 
1,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

12. จา้งเหมาทาํป้ายไวนิลโครงการ
ประเพณีลอยกระทง  ปีงบ พ.ศ.2564 

1,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายศดัดาพล  เข่ือนขนัต์ิ 
1,000.-  บาท 

นายศดัดาพล  เข่ือนขนัต์ิ 
 1,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

13. จา้งเหมาทาํป้ายไวนิลโครงการ
ประเพณีลอยกระทง ปีงบ 2564 

960.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
960.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
960.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

14. จา้งเหมาทาํป้ายไวนิลรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ ชีวติใหม่ขบัข่ีอยา่ง
ปลอดภยั  ไร้อุบติัเหตุ 

1,080.-  บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,080.-  บาท 

 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,080.-  บาท 

 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

15. จา้งเหมาจดัสถานท่ีโครงการประเพณี
ลอยกระทง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ ์ ตาแปง 
3,500.-  บาท 

นายอภิรักษ ์ ตาแปง 
3,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

16. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
เรียนใน ศพด. เดือน พ.ย.63 

7,676.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
7,676.-  บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
7,676.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

17. จา้งเหมางานผลิตและพิมพเ์อกสาร  
เดือน พ.ย.63 

8,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  พฒันอุดมกิต 
8,000.- บาท 

นางวนิดา  พฒันอุดมกิต 
8,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

18. จา้งเหมาสาํรวจขอ้มูลภาคสนามเพื่อ
ทาํแผนท่ีภาษี เดือน พ.ย.63-ม.ค.64 

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

นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ 
24,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

19. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารกองคลงั  เดือน  
ต.ค.-ธ.ค.63 

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

หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ 
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

20. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสาํนกังานปลดั  
เดือน  ต.ค.-ธ.ค.63 

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

หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ 
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

21. เช่าเวทีและเคร่ืองเสียงโครงการ
ประเพณีลอยกระทง 

8,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฬารัตน์  ณ  ลาํปาง 
8,000.-  บาท 

น.ส.จุฬารัตน์  ณ  ลาํปาง 
8,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

22. ซ้ือนํ้าด่ืมสาํนกังาน  ประจาํเดือน  
ธนัวาคม  2563 

375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

23. ซ้ือนํ้าด่ืมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ประจาํเดือน  ธนัวาคม  2563 

225.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

24. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
รับการศึกษาใน ศพด. เดือน ธ.ค.63 

8,080.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
8,080.-  บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
8,080.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

25. จา้งเหมาทาํอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
การประชุมคณะทาํงานฝ่ายจดัทาํ
แผนงาน  สปสช. 

200.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
200.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
200.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

26. จา้งเหมาจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ 
การชาํระภาษี 

3,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
3,000.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
3,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

27. จา้งเหมาทาํป้ายโครงการให้บริการ
ประชาชนรับชาํระภาษีนอกสถานท่ี 

1,540.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,540.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,540.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

28. ซ่อมแซมรถส่วนกลาง  ทะเบียน   
บย 5237 เชียงราย 

8,180.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโสฬส 
8,180.-  บาท 

ร้านโสฬส 
8,180.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
4,400.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

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

บจก.เวลิด ์เคมีคอล ซพัพลาย 
2,640.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

31. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการอบรม
ผูป้ระกอบการอาหาร 

1,595.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
1,595.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
1,595.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

นางผา่น  ไต๋เจริญ 
1,420.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

ร้านนมัเบอร์วนัช็อป 
4,225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

34. ซ้ือนํ้าด่ืม  โครงการรณรงคล์ด
อุบติัเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 

150.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
150.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
150.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

35. ซ้ือนํ้าด่ืมสาํนกังาน  ประจาํเดือน  
มกราคม  2564 

375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

36. ซ้ือนํ้าด่ืมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ประจาํเดือน  มกราคม  2564 

225.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

37. จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์ 
ทะเบียน คกม 653 เชียงราย 

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

อู่ช่างโอ 
1,470.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

38. จา้งเหมาทาํป้ายไวนิล  โครงการ
อบรมใหค้วามรู้ผูป้ระกอบการ 

360.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

39. จา้งเหมาทาํป้ายไวนิล  โครงการลด
อุบติัเหตุช่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 

360.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

40. จา้งเหมาจดัสถานท่ี  โครงการลด
อุบติัเหตุช่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 

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

นายคณธร  เข่ือนขนั 
1,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

41. จา้งเหมาทาํความสะอาดศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก เดือน ม.ค.-มี.ค.64 

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

นางสาวนิลาวลัณ์  ปัญญาไว 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

8,080.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
8,080.-  บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
8,080.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

43. จา้งเหมาทาํความสะอาดสาํนกังาน  
เดือน ม.ค.-มี.ค.64 

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

นางสาวกญัญภา  เรือนปิน 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

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

นายมานพ  มูลสถาน 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

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

นายสาคร  เข่ือนขนั 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

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

หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ 
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

47. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสาํนกังานปลดั   
เดือน ม.ค.-มี.ค.64 

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

หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ 
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

ร้านทริปเปิลเอไฟร์แอนด์เซฟต้ี 
22,400.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
20,278.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

50. ซ้ือวสัดุสาํนกังาน  กองคลงั 8,322.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
8,322.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
8,322.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

51. ซ้ือวสัดุสาํนกังาน  สาํนกังานปลดั 24,390.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
24,390.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
24,390.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

52.  ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

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

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
27,200.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

53 ซ้ือโทรศพัทภ์ายใน  จาํนวน  8  เคร่ือง 19,120.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
19,120.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
19,120.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

54. จา้งเหมาทาํอาหาร  โครงการอบรมให้
ความรู้ผูป้ระกอบการประเภทกิจการ
ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

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

นางผา่น  ไต๋เจริญ 
5,025.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

55. จา้งเหมาโครงการเปิดทางนํ้า 
บา้นสันตอ้ม  หมู่ท่ี  2 

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

นายสุก  สุภาแสน 
21,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

56. ซ้ือวสัดุสาํนกังานเพื่อใชใ้นการติดตั้ง
โทรศพัทส์าํนกังานภายในอาคาร 

3,641.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
3,641.-  บาท 

ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
3,641.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

57. ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,020.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบิซิเน็สคลีนน่ิง 
3,020.-  บาท 

ร้านบิซิเน็สคลีนน่ิง 
3,020.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

58. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม 1,720.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนมัเบอร์วนัช็อป 
1,720.-  บาท 

ร้านนมัเบอร์วนัช็อป 
1,720.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

59. ซ้ือนํ้าด่ืมเพื่อใชใ้น ศพด. 225.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

60. ซ้ือนํ้าด่ืมเพื่อใชใ้นการบริการ
ประชาชน 

375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

61. ซ้ือวสัดุก่อสร้างของกองการศึกษา 455.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญการคา้ 
455.-  บาท 

ร้านเจริญการคา้ 
455.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

62. ซ้ือวสัดุไฟฟ้าสาํนกังานปลดั 2,455.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
2,455.-  บาท 

ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
2,455.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

63. จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์  
สาํนกังานปลดั 

480.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านป่าก่อดาํคอมพิวเตอร์ 
480.- บาท 

ร้านป่าก่อดาํคอมพิวเตอร์ 
480.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

64. จา้งเหมาซ่อมเล่ือยโซ่ยนต ์ 755.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายมงคล  อุดกล่ิง 
755.-  บาท 

นายมงคล  อุดกล่ิง 
755.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

65. จา้งเหมาทาํตรายาง ของกองคลงั 1,470.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
1,470.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
1,470.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

66. จา้งเหมาจดัทาํแผนท่ีภาษี 24,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายภูวชิญ ์ สุวรรณรุ่งโรจน์ 
24,000.-  บาท 

นายภูวชิญ ์ สุวรรณรุ่งโรจน์ 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

67. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
รับการศึกษาใน ศพด.  

7,272.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
7,272.-  บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
7,272.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

67. ซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียน 
ประจาํเดือน  ก.พ. 64 

26,056.80 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย 
26,056.80 บาท 

สหกรณ์โคนมเชียงราย 
26,056.80 บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

68. จา้งเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลาง 
ทะเบียน กจ 940 เชียงราย 

17,828.34 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  มิตซูพนัลา้น จาํกดั 
17,828.34 บาท 

บริษทั  มิตซูพนัลา้น จาํกดั 
17,828.34 บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

69. ซ้ือวสัดุไฟฟ้า ของสาํนกังานปลดั 2,455.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
2,455.-  บาท 

ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
2,455.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

70. ซ้ือวสัดุอบรมโครงการหลกัสูตร 
การเยบ็หมวกผา้ 

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

นางนิภาพร  มณีธร 
1,675.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

71. ซ้ือวสัดุอบรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพการ
บริการแก่หมู่บา้นท่องเท่ียว 

600.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
600.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
600.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
3,940.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

73. ซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิงโครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 

456.96  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ธนรักษปิ์โตรเลียม 
456.96    บาท 

หจก.ธนรักษปิ์โตรเลียม 
456.96    บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

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

ร้านณัฐวฒิุการไฟฟ้า 
17,760.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

75. จา้งเหมาทาํป้ายไวนิลโครงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควนั 

360.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

76. จา้งเหมาทาํป้ายไวนิลโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพการ
บริการแก่หมู่บา้น 

360.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

77. ซ้ือวสัดุถงัดบัเพลิง จาํนวน 14 ถงั 19,600.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทริปเปิลเอไฟร์แอนด์เซฟต้ี 
19,600.-  บาท 

ร้านทริปเปิลเอไฟร์แอนด์เซฟต้ี 
19,600.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

78. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 

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

ร้านเชียงรายทวทีรัพย ์
10,680.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

หจก. ร้านเจริญการคา้ 
455.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

80. ซ้ือนํ้าด่ืมใชใ้น ศพด. 225.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

81. ซ้ือนํ้าด่ืมใชใ้นการบริการประชาชน 375.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

สหกรณ์โคนมเชียงราย 
30,116.66 บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

83. จา้งเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลาง 
ทะเบียน บจ 8217 เชียงราย 

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

ร้านโสฬสการยาง 
19,150 .- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

84. จา้งเหมาทาํอาหารกลางวนัโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพ
การบริการแก่หมู่บา้น 

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

นางผา่น  ไต๋เจริญ 
4,200 .- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

นายเสน่ย ์ ธรรมขนัธ์ 
1,500 .- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

นายบรรทชิต  อะทะเมืองมูล 
1,500 .- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

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

นายเดช  แบนอาภยั 
1,500 .- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

88. จา้งเหมาปรับพื้นท่ีสนามกีฬา 
ตาํบลจอมหมอกแกว้ 

34,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั โป่งแพร่ทวทีรัพย ์ จาํกดั 
34,000.-  บาท 

บริษทั โป่งแพร่ทวทีรัพย ์ จาํกดั 
34,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

89. จา้งเหมาทาํส่ือประชาสัมพนัธ์วดีีทศัน์ 15,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายกรกต  ไชณฐัฐินนัท์ 
15,000.- บาท 

นายกรกต  ไชณฐัฐินนัท์ 
15,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

90. จา้งเหมาซ่อมถนน คสล.ม.9 24,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายรวศิ  คาํญะนะ 
24,000.- บาท 

นายรวศิ  คาํญะนะ 
24,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

91. จา้งเหมาทาํอาหารโครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 

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

นางผา่น  ไต๋เจริญ 
5,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

92. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
รับการศึกษาใน ศพด.  

8,888.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
8,888.-  บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
8,888.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

93. จา้งเหมาทาํป้ายไวนิลโครงการสร้าง
ฝายชะลอนํ้า 

360.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
360.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

94. จา้งเหมาทาํความสะอาด ศพด.  
เดือน เม.ย.-มิ.ย. 64 

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

นางสาวนิลาวลัณ์  ปัญญาไว 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

95. จา้งเหมาทาํความสะอาดสาํนกังาน 
เดือน เม.ย.-มิ.ย. 64 

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

นางสาวกญัญภา  เรือนปิน 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

96. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนั 
เดือน เม.ย.-มิ.ย. 64 

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

นายมานพ  มูลสถาน 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

97. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนั 
เดือน เม.ย.-มิ.ย. 64 

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

นายสาคร  เข่ือนขนั 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

98. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ของกองคลงั 7,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ 
7,500.- บาท 

หจก. ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ 
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

99. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
ของสาํนกังานปลดั 

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

หจก. ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ 
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

100. ซ้ือนํ้าด่ืมใชใ้น ศพด. 225.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

101. ซ้ือนํ้าด่ืมใชใ้นการบริการประชาชน 375.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

102. ซ้ือเคร่ืองเคลือบบตัร  
ของกองการศึกษา 

4,900.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
4,900.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
4,900.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

103. ซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียน 50,548.48 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย 
50,548.48 บาท 

สหกรณ์โคนมเชียงราย 
30,116.66 บาท 

 

104. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการฝาย
ชะลอนํ้า 

19,085.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ร้านเจริญการคา้ 
19,085.-  บาท 

หจก. ร้านเจริญการคา้ 
19,085.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

105. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
รับการศึกษาใน ศพด.  

6,868.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
6,868.-  บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
6,868.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

หจก. ร้านเจริญการคา้ 
3,931.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

107. จา้งเหมาปฏิบติังานจดัทาํแผนท่ีภาษี 
เดือน พ.ค.-ก.ค.64 

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

นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

108. ซ้ือนํ้าด่ืมใชใ้นการบริการประชาชน 375.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

109. ซ้ือนํ้าด่ืมเพื่อใชใ้นการรณรงคล์ด
อุบติัเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์

300.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
300.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
300.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

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

ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
1,300.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

111. ซ้ือวสัดุสาํนกังาน กองช่าง 10,344.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
10,344.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
10,344.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

112. ซ้ือวสัดุสาํนกังาน กองคลงั 14,100.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
14,100.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
14,100.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

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

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
27,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

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

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
10,160.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

115. ซ้ือวสัดุปรับปรุงฝายชะลาํนํ้า 9,985.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ร้านเจริญการคา้ 
9,985.-  บาท 

หจก. ร้านเจริญการคา้ 
9,985.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

116. จา้งเหมาทาํป้ายไวนิลโครงการ
รณรงคล์ดอุบติัเหตุช่วงเทศกาล 
สงกรานต ์พ.ศ. 2564 

720.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
720.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
720.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

117. จา้งเหมาจดัสถานท่ีพร้อมทาํความ
สะอาดโครงการรณรงคล์ดอุบติัเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

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

นายพิชิตชยั  เร็วการ 
1,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

118. จา้งเหมาจดัสถานท่ีพร้อมทาํความ
สะอาดจุด ม.10 

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

นายคณธร  เข่ือนขนั 
1,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

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

นายดวงทิพย ์ จนัทร์หอม 
1,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

120. จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  
กองคลงั 

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

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
1,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

121. จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  
กองคลงั 

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

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
450.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

122. จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  
กองการศึกษา 

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

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
900.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

123. จา้งเหมาสาํรวจความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการของ อปท. ตามตวัช้ีวดัท่ี 1 
มิติท่ี 2 ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

11,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย 
11,000.-  บาท 

มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย 
11,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

124. ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ของกองช่าง 4,343.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
4,343.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
4,343.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

125. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง 14,910.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
14,910.- บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
14,910.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

126. ซ้ือวสัดุสาํนกังาน ของสาํนกังานปลดั 14,532.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
14,532.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
14,532.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

127. ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,960.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบิซิเนสคลีนน่ิง 
2,960.- บาท 

ร้านบิซิเนสคลีนน่ิง 
2,960.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

128. ซ้ือนํ้าด่ืมสาํนกังาน เดือน มิ.ย.64 375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.- บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

129. ซ้ือวสัดุสาํนกังานเพื่อจดักิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

2,803.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
2,803.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
2,803.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

130. จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์  
ของสาํนกังานปลดั 

980.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านป่าก่อดาํคอมพิวเตอร์ 
980.-  บาท 

ร้านป่าก่อดาํคอมพิวเตอร์ 
980.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

131. จา้งเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลาง 
ทะเบียน 5495 เชียงราย 

14,550.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโสฬสการยาง 
14,550.-  บาท 

ร้านโสฬสการยาง 
14,550.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

132. จา้งเหมาทาํความสะอาด ศพด. 
เดือน ก.ค.-ก.ย.64 

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

นางสาวนิลาวลัณ์  ปัญญาไว 
24,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

133. จา้งเหมาทาํความสะอาดสาํนกังาน 
เดือน ก.ค.-ก.ย.64 

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

นางสาวกญัญภา  เรือนปิน 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

134. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั เดือนก.ค.-ก.ย.64 

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

นายมานพ  มูลสถาน 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

135. จา้งเหมาปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั เดือนก.ค.-ก.ย.64 

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

นายสาคร  เข่ือนขนั 
27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

136. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารของกองคลงั 
เดือนก.ค.-ก.ย.64 

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

หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ 
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

137. เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารของ 
สาํนกังานปลดั  เดือนก.ค.-ก.ย.64 

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

หจก.ส.การพิมพอิ์นฟอร์เมชัน่ 
7,500.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

138. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนท่ี 
1/2564  

49,031.40  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม มอบอาํนาจ อสค. 
49,031.40  บาท 

สหกรณ์โคนม มอบอาํนาจ อสค. 
49,031.40  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

139. ซ้ือหมึกพิมพข์องสาํนกังานปลดั 16,090.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
16,090.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
16,090.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

140. ซ้ืออาหารเสริม (นม) เยยีวยาโควดิ 31,584.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟสมิล 
31,584.-  บาท 

บจก.เชียงใหม่เฟสมิล 
31,584.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

141. ซ้ือนํ้าด่ืมเพื่อใชใ้น ศพด. เดือน  
มิ.ย.64 

150.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
150.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
150.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

142. ซ้ือถุงขยะสีดาํ ของสาํนกังานปลดั 385.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก.วทิวสัการคา้ 
385.-  บาท 

บจก.วทิวสัการคา้ 
385.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

143. ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  
ของกองการศึกษา 

5,340.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก.วทิวสัการคา้ 
5,340.-  บาท 

บจก.วทิวสัการคา้ 
5,340.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

144. ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ของกองการศึกษา 677.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
677.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
677.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

 
 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

145. ซ้ือดินถมขยายไหล่ทาง หมู่ 1,หมู่ 8 9,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายทวนิ  จัน๋โท 
9,000.- บาท 

นายทวนิ  จัน๋โท 
9,000.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

146. ซ้ือนํ้าด่ืมเพื่อใชใ้น ศพด.  
เดือน ก.ค.64 

225.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

147. ซ้ือนํ้าด่ืมเพื่อใชใ้น สาํนกังาน 
เดือน ก.ค.64 

375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

148. จา้งเหมารถตูรั้บส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
รับการศึกษาใน ศพด.ตาํบลจอม
หมอกแกว้ เดือน มิ.ย. 64 

5,252.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
5,252.-  บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
5,252.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

149. จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
เคร่ืองปรับอากาศ 

3,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายดวงทิพย ์ จนัทร์หอม 
3,000.-  บาท 

นายดวงทิพย ์ จนัทร์หอม 
3,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

150. จา้งเหมาทาํป้ายไวนิลพร้อมโครงไม ้
พร้อมติดตั้ง 

2,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
2,500.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
2,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

151. จา้งเหมาโครงการตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าประปาในตาํบลจอมหมอกแกว้ 

23,400.-  บาท เฉพาะเจาะจง ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์
23,400.-  บาท 

ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์
23,400.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

152. จา้งเหมาทาํป้ายไวทบ์อร์ดโครงสร้าง
อตัรากาํลงั 

1,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
1,000.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 
1,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

153. จา้งเหมาปฏิบติังานจดัทาํแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น ส.ค.-ก.ย.64 

16,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ 
16,000.-  บาท 

นายภูวชิญ ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์ 
16,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

154. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์การฝึกอบรม
โครงการการสานเข่งญวนจากห่วงผา้ 

2,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนมัเบอร์วนัช๊อป 
2,500.-  บาท 

ร้านนมัเบอร์วนัช๊อป 
2,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

155. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์การฝึกอบรม
โครงการการทาํนํ้ายาลา้งจาน 

1,950.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนมัเบอร์วนัช๊อป 
1,950.-  บาท 

ร้านนมัเบอร์วนัช๊อป 
1,950.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

156. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์การฝึกอบรม
โครงการการชงเคร่ืองด่ืม 

2,170.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนมัเบอร์วนัช๊อป 
2,170.-  บาท 

ร้านนมัเบอร์วนัช๊อป 
2,170.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

157. ซ้ือวสัดุสาํนกังาน 325.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
325.- บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
325.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

158. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์การฝึกอบรม
โครงการการสานตระกร้าพลาสติก 

1,410.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนมัเบอร์วนัช๊อป 
1,410.-  บาท 

ร้านนมัเบอร์วนัช๊อป 
1,410.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

159. ซ้ือนํ้าด่ืมเพื่อใชใ้นสาํนกังาน  375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

160. ซ้ือนํ้าด่ืมเพื่อใชใ้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ตาํบลจอมหมอกแกว้  

225.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

161. จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์
ทะเบียน ขษก 656 เชียงราย 

1,100.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทยั  กนัธิสาร 
1,100.-  บาท 

นางสาวอรทยั  กนัธิสาร 
1,100.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

162. จา้งเหมาปรับปรุงท่อระบายนํ้าถนน
สายเกษตร ม.9 

15,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายทวนิ  จัน๋โท 
15,000.-  บาท 

นายทวนิ  จัน๋โท 
15,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

163. จา้งเหมาปรับปรุงท่อระบายนํ้าลาํ
เหมืองซอย 7 เช่ือมซอย 10 ม.9 

6,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายทวนิ  จัน๋โท 
6,000.-  บาท 

นายทวนิ  จัน๋โท 
6,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

164. จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ ของ
สาํนกังานปลดั 

1,970.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านป่าก่อดาํคอมพิวเตอร์ 
1,970.-  บาท 

ร้านป่าก่อดาํคอมพิวเตอร์ 
1,970.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

165. จา้งเหมาซ่อมแอร์  ของกองคลงั 2,600.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพีออโตแ้อร์ 
2,600.-  บาท 

ร้านพีออโตแ้อร์ 
2,600.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

166. จา้งเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ 7 

12,700.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายทวนิ  จัน๋โท 
12,700.-  บาท 

นายทวนิ  จัน๋โท 
12,700.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

167. จา้งเหมาตดัหญา้สนามกีฬาตาํบล 
จอมหมอกแกว้ 

2,800.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายสนิท  แกว้มาระวงั 
2,800.-  บาท 

นายสนิท  แกว้มาระวงั 
2,800.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

168. ซ้ือนํ้าด่ืม ศพด. เดือน ส.ค.64 225.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

169. ซ้ือวสัดุอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ
หลกัสูตร การทาํหม่าล่า 

1,584.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางวรินญา  ลาโต 
1,584.-  บาท 

นางวรินญา  ลาโต 
1,584.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

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

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
2,170.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

171. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ฝึกอบรมหลกัสูตร
การทาํหมูแดดเดียว 

2,055.-  บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยอร  อ่ินคาํ 
2,055.-  บาท 

น.ส.ปิยอร  อ่ินคาํ 
2,055.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

172. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  ของกองช่าง 6,380.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
6,380.- บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
6,380.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

173. ซ้ือวสัดุไฟฟ้า ของกองช่าง 31,355.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
31,355.-  บาท 

ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
31,355.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

174. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 
ของสาํนกังานปลดั 

2,730.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
2,730.- บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
2,730.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

175. ซ้ือวสัดุอุปกรณ์อบรมโครงการ 
การทาํไมก้วาดดอกหญา้ 

1,410.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางบุญรอด  ปิดทะเหล็ก 
1,410.-  บาท 

นางบุญรอด  ปิดทะเหล็ก 
1,410.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

176. ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ของสาํนกังานปลดั 1,265.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
1,265.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
1,265.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

177. ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ของสาํนกังานปลดั 11,100.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
11,100.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
11,100.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

178. ซ้ือวสัดุสาํนกังาน กองการศึกษา 6,403.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
6,403.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
6,403.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

179. ซ้ือวสัดุปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่
อาศยัใหแ้ก่คนพิการ 

31,300.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
31,300.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
31,300.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

180. ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,031.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
3,031.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
3,031.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

181. ซ้ือนํ้าด่ืม บริการประชาชน  
เดือน ก.ย.64 

375.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
375.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

182. ซ้ือนํ้าด่ืม เพื่อใชใ้น ศพด.  
เดือน ก.ย.64 

225.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

นายประพนัธ์  ปันสัตย ์
225.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

183. จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 600.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายดวงทิพย ์ จนัทร์หอม 
600.-  บาท 

นายดวงทิพย ์ จนัทร์หอม 
600.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

184. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
เรียนใน ศพด. เดือน ส.ค.64 

7,676.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
7,676.-  บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
7,676.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

185. จา้งเหมาต่ออายเุวบ็ไซตแ์ละโดเมน
เนม ของอบต.จอมหมอกแกว้ 

5,000.- บาท เฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์อาร์ททิสเชียงราย 
5,000.-  บาท 

คอมพิวเตอร์อาร์ททิสเชียงราย 
5,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

186. จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  
ของกองช่าง 

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

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
450.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

187. จา้งเหมาทาํตรายาง กองการศึกษา 880.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
880.-  บาท 

บริษทั  วทิวสัการคา้  จาํกดั 
880.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

188. จา้งเหมาแรงงานปรับสภาพแวดลอ้ม
ท่ีอยูอ่าศยัใหแ้ก่คนพิการ 

7,700.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายอาํนวย  อินทนิด 
7,700.-  บาท 

นายอาํนวย  อินทนิด 
7,700.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

189. จา้งเหมารถรับส่งเด็กดอ้ยโอกาสเขา้
เรียนใน ศพด. เดือน ก.ย.64 

8,484.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
8,484.-  บาท 

นายเดชทวทิย ์ อ่ินคาํ 
8,484.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

190. ซ้ือหินคลุก 452,166.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านเจริญการคา้ 
452,166.-  บาท 

หจก.ร้านเจริญการคา้ 
452,166.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

191. ซ้ือคอมพิวเตอร์ ของสาํนกังานปลดั 16,800.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
16,800.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
16,800.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

192. ซ้ือคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา 16,800.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
16,800.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
16,800.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

193. ซ้ือคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง 29,800.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
29,800.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
29,800.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

194. ซ้ือคอมพิวเตอร์ จาํนวน 2 เคร่ือง 
ของคลงั 

33,600.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
33,600.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
33,600.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

195. ซ้ือวสัดุสาํนกังาน  ของกองคลงั 10,142.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั วทิวสัการคา้ จาํกดั 
10,142.-  บาท 

ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
10,142.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

196. ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  
ของสาํนกังานปลดั 

3,160.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบิซิเนส คลีนน่ิง 
3,160.- บาท 

ร้านบิซิเนส คลีนน่ิง 
3,160.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

197. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  
ของกองการศึกษา 

6,320.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
6,320.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
6,320.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

198. ซ้ือวสัดุสาํนกังาน ของสาํนกังานปลดั 14,720.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั วทิวสัการคา้ จาํกดั 
14,720.-  บาท 

ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
14,720.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

199. ซ้ือวสัดุสาํนกังาน ของกองช่าง 14,999.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั วทิวสัการคา้ จาํกดั 
14,999.-  บาท 

ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า 
14,999.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

200. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ สาํนกังานปลดั 4,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
4,000.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
4,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

201. ซ้ือครุภณัฑส์าํนกังาน ตูเ้ก็บเอกสาร 
ขนาด 2 ชั้น 20 ช่อง ของกองช่าง 

2,850.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็  
2,850.-  บาท 

บจก. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็  
2,850.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

202. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง 4,520.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
4,520.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
4,520.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

 
 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว   จังหวดัเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก 
โดยสังเขป 

203. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ สาํนกังานปลดั 4,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
4,000.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
4,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

204. ซ้ือครุภณัฑส์าํนกังาน ตูเ้ก็บเอกสาร 
ขนาด 2 ชั้น 20 ช่อง สาํนกังานปลดั 

11,400.-  บาท เฉพาะเจาะจง บจก. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็  
11,400.-  บาท 

บจก. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็  
11,400.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

205. ซ้ือชุดไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย 
จาํนวน 2 ชุด 

13,800.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
13,800.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
13,800.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

206. ซ้ือครุภณัฑส์าํรวจ กลอ้งระดบั ขนาด
กาํลงัขยาย 30 เท่า ของกองช่าง 

30,300.-  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
30,300.-  บาท 

หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส 
30,300.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

207. จา้งเหมาทาํป้ายอะคลิลิคประชา
สัมพนัธ์โครงการ 

1,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,000.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
1,000.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 

208. จา้งเหมาลา้งเคร่ืองปรับอากาศ  
ของกองการศึกษา 

4,750.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายดวงทิพย ์ จนัทร์หอม 
4,750.- บาท 

นายดวงทิพย ์ จนัทร์หอม 
4,750.- บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

209. จา้งเหมาขดุเปิดทางนํ้า ลาํนํ้าหว้ยส้าน 
บา้นป่าแดง หมู่ 8 

7,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายทวนิ  จัน๋โท 
7,500.-  บาท 

นายทวนิ  จัน๋โท 
7,500.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

210. จา้งเหมาทาํป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการส่งเสริมการจดัการขยะมูล
ฝอยแบบมีส่วนร่วม 

4,320.-  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
4,320.-  บาท 

ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิงมีเดีย 
4,320.-  บาท 

เป็นผูมี้อาชีพโดยตรง 
 

 
 

 





 


