
 
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตลุาคม พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ล าดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างเหมาบริการรถยนต์  ๗๒,000.-บาท ๗๒,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจค าแสน 

๗๒,000.-บาท 
ร้านเจริญกิจค าแสน 

๗๒,000.-บาท 
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 1/256๔ 
 ลว. 1 ต.ค. 6๓ 

2 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
 

๓๖,๐๐๐.-บาท ๓๖,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอแอนด์บีก๊อบปี้เซนเตอร์ 
๓๖,๐๐๐.-บาท 

หจก.เอแอนด์บีก๊อบปี้เซนเตอร์ 
๓๖,๐๐๐.-บาท 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 2/2563 
 ลว. 1 ต.ค. 6๓ 

3 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
ประจ าเดือน ตลุาคม  2562 

๗,๙๗๒.-บาท ๗,๙๗๒.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอแอนด์บีก๊อบปี้เซนเตอร์ 
๗,๙๗๒.-บาท 

ร้านเพิ่มทรัพย์เซอร์วิสพิษณุโลก 
๗,๙๗๒.-บาท 

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 3/2563 
 ลว. 1 ต.ค. 6๓ 

4 จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว 
 

๙๙๐.-บาท ๙๙๐.-บาท เฉพาะเจาะจง โรงน้ าแข็งเค-ที 
๙๙๐.-บาท 

โรงน้ าแข็งเค-ที 
๙๙๐.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๑/2563 
 ลว. 1 ต.ค. 6๓ 

5 จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว 
 

๙,๙๔๘.-บาท ๙,๙๔๘.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอดิศรพาณิชย ์
๙,๙๔๘.-บาท 

ร้านอดิศรพาณิชย ์
๙,๙๔๘.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๒/2563 
 ลว. ๒ ต.ค. 62 

6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

๔๒,๔00.-บาท ๔๒,๔00.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านหมอกจ าแป่วัสดุก่อสร้าง
๔๒,๔00.-บาท 

ร้านหมอกจ าแป่วัสดุก่อสร้าง
๔๒,๔00.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๓/2563 
 ลว. ๘ ต.ค. 6๓ 
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ล าดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

4๒,๐๐0.-บาท 4๒,๐๐0.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านหมอกจ าแป่วัสดุก่อสร้าง
4๒,๐๐0.-บาท 

ร้านหมอกจ าแป่วัสดุก่อสร้าง                
4๒,๐๐0.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๔/256๔ 
 ลว. ๘ ต.ค. 6๓ 

8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

1๗,๒50.-บาท 1๗,๒50.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านหมอกจ าแป่วัสดุก่อสร้าง
1๗,๒50.-บาท 

ร้านหมอกจ าแป่วัสดุก่อสร้าง1
๗,๒50.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๕/256๔ 

 ลว. 1๒ ต.ค. 6๓ 
9 จัดซื้อวัสดุใช้อบรม 

 
๑๖,000.-บาท ๑๖,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนิกซ์พานชิย ์

๑๖,000.-บาท 
ร้านนิกซ์พานชิย ์
๑๖,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๖/256๔ 
ลว. 1๒ ต.ค. 6๓ 

10 จัดซื้อชุดกีฬา ๖,๐00.-บาท ๖,๐00.-บาท เฉพาะเจาะจง เฮงสปอร์ต 
๖,๐00.-บาท 

เฮงสปอร์ต 
๖,๐00.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๗/256๔ 
ลว. 1๒ ต.ค. 6๓ 

11 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 27,390.-บาท 27,390.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ฟ้าดินทอง 
27,390.-บาท 

หจก.ฟ้าดินทอง 
27,390.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ ๔/256๔ 
ลว. 12 ต.ค. 63 

12 จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร 

๑๐๐,๐๐๐.-บาท ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพัทธิ์ เนียรวิชัย 
๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

นายอิทธิพัทธิ์ เนียรวิชัย 
๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ ๕/256๔ 
ลว. 12 ต.ค. 63 

1๓ จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมล าโพง 3๐,๐๐๐.-บาท 3๐,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง นายทวี  ค ามาสาร 
3๐,๐๐๐.-บาท 

นายทวี  ค ามาสาร 
3๐,๐๐๐.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ ๖/256๔ 
ลว. 12 ต.ค. 63 

1๔ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๑7,09๕.-บาท ๑7,09๕.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ฟ้าดินทอง 
๑7,09๕.-บาท 

หจก.ฟ้าดินทอง 
๑7,09๕.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ ๗/256๔ 
ลว. 12 ต.ค. 63 
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ล าดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

15 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๖,๓๐๐-บาท ๖,๓๐๐-บาท เฉพาะเจาะจง ยิ่งเจริญการค้า 
๖,๓๐๐-บาท 

ยิ่งเจริญการค้า 
๖,๓๐๐-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ ๘/256๔ 
ลว. 14 ต.ค. 63 

16 จ้างท าปา้ยไวนิล 510.-บาท 510.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.หงษ์วิวัฒนากุล 
510.-บาท 

หจก.หงษ์วิวัฒนากุล 
510.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ ๙/2564 
ลว. 14 ต.ค. 63 

17 จ้างท าปา้ยไวนิล ๒,550.-บาท ๒,550.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.หงษ์วิวัฒนากุล 
๒,550.-บาท 

หจก.หงษ์วิวัฒนากุล 
๒,550.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 10/2564 
ลว. 14 ต.ค. 63 

18 จ้างเหมาตัดหญ้า 13,200.-บาท 13,200.-บาท เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  วิทยาสมานสกุล
13,200.-บาท 

นายณรงค์  วิทยาสมานสกุล
13,200.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 1๑/256๔ 
ลว. 15 ต.ค. 64 

19 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมล าโพง 3๐,๐๐๐.-บาท 3๐,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง นายทวี  ค ามาสาร 
3๐,๐๐๐.-บาท 

นายทวี  ค ามาสาร 
3๐,๐๐๐.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 12/256๔ 
ลว. 19 ต.ค. 63 

20 จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านห้วยโป่งอ่อน 

๑๐๐,๐๐๐.-บาท ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพัทธิ์ เนียรวิชัย 
๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

นายอิทธิพัทธิ์ เนียรวิชัย 
๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 13/256๔ 
ลว. 19 ต.ค. 63 

๒๑ จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว 
 

31,625.-บาท 31,625.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านร่มโพธิ์ศิลป ์
31,625.-บาท 

ร้านร่มโพธิ์ศิลป ์
31,625.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 8/2564 

 ลว. 19 ต.ค. 6๓ 
๒2 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิย ุ

 
18,680.-บาท 18,680.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสีเสียง 

18,680.-บาท 
ร้านแสงสีเสียง 
18,680.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 9/2564 

 ลว. 19 ต.ค. 6๓ 
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ล าดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านหมอกจ าแป่ 

35,๐๐๐.-บาท 35,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพัทธิ์ เนียรวิชัย 
35,๐๐๐.-บาท 

นายอิทธิพัทธิ์ เนียรวิชัย 
35,๐๐๐.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 14/256๔ 
ลว. 21 ต.ค. 63 

24 จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านยอด 

35,๐๐๐.-บาท 35,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพัทธิ์ เนียรวิชัย 
35,๐๐๐.-บาท 

นายอิทธิพัทธิ์ เนียรวิชัย 
35,๐๐๐.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 14/256๔ 
ลว. 21 ต.ค. 63 

25 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 

9,920.-บาท 9,920.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเสรี มาร์เก็ตติ้ง 
9,920.-บาท 

หจก.ไทยเสรี มาร์เก็ตติ้ง 
9,920.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 10/2564 
 ลว. 28 ต.ค. 6๓ 

26 จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว 
 

31,625.-บาท 31,625.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านร่มโพธิ์ศิลป ์
31,625.-บาท 

ร้านร่มโพธิ์ศิลป ์
31,625.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 8/2564 

 ลว. 19 ต.ค. 6๓ 
27 จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว 

 
9,978.-บาท 9,978.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอดิศรพานชิย ์

9,978.-บาท 
ร้านอดิศรพานชิย ์

9,978.-บาท 
เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 11/2564 
 ลว. 29 ต.ค. 6๓ 

28 จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านห้วยขาน 

๑๐๐,๐๐๐.-บาท ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพัทธิ์ เนียรวิชัย 
๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

นายอิทธิพัทธิ์ เนียรวิชัย 
๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 16/256๔ 
ลว. 29 ต.ค. 63 

29 จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านทบศอก 

35,๐๐๐.-บาท 35,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพัทธิ์ เนียรวิชัย 
35,๐๐๐.-บาท 

นายอิทธิพัทธิ์ เนียรวิชัย 
35,๐๐๐.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 17/256๔ 
ลว. 29 ต.ค. 63 

30 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๑4,87๕.-บาท ๑4,87๕.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ฟ้าดินทอง 
๑4,87๕.-บาท 

หจก.ฟ้าดินทอง 
๑4,87๕.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 18/256๔ 
ลว. 30 ต.ค. 63 
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ล าดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

31 จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว 
 

1,05๐.-บาท 1,05๐.-บาท เฉพาะเจาะจง โรงน้ าแข็งเค-ที 
1,05๐.-บาท 

โรงน้ าแข็งเค-ที 
1,05๐.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๑2/2563 
 ลว. 30 ต.ค. 6๓ 

 


