
แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ล าดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการดูดสิง่ปฎิกูล 1,005.-บาท 1,005.-บาท เฉพาะเจาะจง อบต.ปางหม ู
1,005.-บาท 

อบต.ปางหม ู
1,005.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 42/256๔ 
ลว. 6 ม.ค. 64 

2 จัดซื้อชุดกีฬา 26,520.-บาท 26,520.-บาท เฉพาะเจาะจง เฮงสปอร์ต 
26,520.-บาท 

เฮงสปอร์ต 
26,520.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 43/256๔ 

ลว. 8 ม.ค. 64 
3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 
8,300.-บาท 8,300.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดีไดนาไมค์คอมพิวเตอร์ 

8,300.-บาท 
ร้านดีไดนาไมค์คอมพิวเตอร์ 

8,300.-บาท 
เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 44/256๔ 
ลว. 11 ม.ค. 64 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

9,580.-บาท 9,580.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดีไดนาไมค์คอมพิวเตอร์ 
9,580.-บาท 

ร้านดีไดนาไมค์คอมพิวเตอร์ 
9,580.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 45/256๔ 
ลว. 11 ม.ค. 64 

5 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา 
 

3,730.-บาท 3,730.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจค าแสน 
3,730.-บาท 

ร้านเจริญกิจค าแสน 
3,730.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 46/256๔ 
ลว. 11 ม.ค. 64 

6 จ้างบริการถ่ายเอกสารและ
เข้าเล่ม 

4,320.-บาท 4,320.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอแอนด์บีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
4,320.-บาท 

หจก.เอแอนด์บีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
4,320.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง           
เลขที่ 43/256๔ 
ลว. 12 ม.ค. 64 

7 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อม
ล าโพง 

1๐,๐๐๐.-บาท 1๐,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง นายทวี  ค ามาสาร 
1๐,๐๐๐.-บาท 

นายทวี  ค ามาสาร 
1๐,๐๐๐.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง           
เลขที่ 44/256๔ 
ลว. 13 ม.ค. 64 
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ล าดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

8 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 

12,975.-บาท 12,975.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเสรีมาร์เก็ตติ้ง 
12,975.-บาท 

หจก.ไทยเสรีมาร์เก็ตติ้ง 
12,975.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 47/256๔ 
ลว. 14 ม.ค. 64 

9 จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว 
 

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

ร้านร่มโพธิ์ศิลป ์
31,625.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 48/256๔ 
ลว. 14 ม.ค. 64 

10 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

49,500.-บาท 49,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านหมอกจ าแป่วัสดุก่อสร้าง
49,500.-บาท 

ร้านหมอกจ าแป่วัสดุก่อสร้าง
49,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 49/256๔ 
ลว. 14 ม.ค. 64 

11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

19,100.-บาท 19,100.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านหมอกจ าแป่วัสดุก่อสร้าง
19,100.-บาท 

ร้านหมอกจ าแป่วัสดุก่อสร้าง
19,100.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 50/256๔ 
ลว. 14 ม.ค. 64 

12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

21,800.-บาท 21,800.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านหมอกจ าแป่วัสดุก่อสร้าง
21,800.-บาท 

ร้านหมอกจ าแป่วัสดุก่อสร้าง
21,800.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 51/256๔ 
ลว. 14 ม.ค. 64 

13 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

32,200.-บาท 32,200.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสมชายบริการ 
32,200.-บาท 

ร้านสมชายบริการ 
32,200.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 52/256๔ 
ลว. 14 ม.ค. 64 

14 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

28,000.-บาท 28,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสมชายบริการ 
28,000.-บาท 

ร้านสมชายบริการ 
28,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 53/256๔ 
ลว. 14 ม.ค. 64 

15 จัดซื้อชุดอุปกรณ์การเรียน(DLTV) 
 

29,900.-บาท 29,900.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 
29,900.-บาท 

ร้านภวมัย 
29,900.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 55/256๔ 
ลว. 22 ม.ค. 64 
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ล าดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

16 จัดซื้อชุดอุปกรณ์การเรียน(DLTV) 
 

29,900.-บาท 29,900.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 
29,900.-บาท 

ร้านภวมัย 
29,900.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 56/256๔ 
ลว. 22 ม.ค. 64 

17 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
 

424,435.-บาท 424,435.-บาท เฉพาะเจาะจง บจก.โกลมิลค ์
424,435.-บาท 

บจก.โกลมิลค ์
424,435.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 57/256๔ 
ลว. 22 ม.ค. 64 

18 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
 

70,888.30
บาท 

70,888.30
บาท 

เฉพาะเจาะจง บจก.โกลมิลค ์
70,888.30บาท 

บจก.โกลมิลค ์
70,888.30บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 58/256๔ 
ลว. 22 ม.ค. 64 

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

หจก.หงษ์วิวัฒนากุล 
510.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 45/256๔ 
ลว. 27 ม.ค. 64 

20 จ้างท าปา้ยพลาสวูด 1,300.-บาท 1,300.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.หงษ์วิวัฒนากุล 
1,300.-บาท 

หจก.หงษ์วิวัฒนากุล 
1,300.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 46/256๔ 
ลว. 27 ม.ค. 64 

๒๑ จ้างบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 3,819.-บาท 3,819.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอแอนด์บีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
3,819.-บาท 

หจก.เอแอนด์บีก๊อปปี้เซ็นเตอร ์
3,819.-บาท 

เพราะเป็นผู ้
มีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าว 

ใบสั่งจ้าง           
เลขที่ 47/256๔ 
ลว. 27 ม.ค. 64 

22 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 

15,625.-บาท 15,625.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนิกพานชิย ์
15,625.-บาท 

ร้านนิกพานชิย์15,625.-
บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 59/256๔ 
ลว. 29 ม.ค. 64 

23 จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว 
 

98๐.-บาท 98๐.-บาท เฉพาะเจาะจง โรงน้ าแข็งเค-ที 
98๐.-บาท 

โรงน้ าแข็งเค-ที 
98๐.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 60/256๔ 
ลว. 29 ม.ค. 64 



 

ล าดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

24 จัดซื้อวัสดุใช้(โครงการกู้ชพี) 
 

4,240.-บาท 4,240.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนิกซ์พานชิย ์
4,240.-บาท 

ร้านนิกซ์พานชิย ์
4,240.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 61/256๔ 
ลว. 29 ม.ค. 64 

๒5 จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว 
 

9,979.-บาท 9,979.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอดิศรพานชิย ์
9,979.-บาท 

ร้านอดิศรพานชิย ์
9,979.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จ าหน่ายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 42/256๔ 
ลว. 29 ม.ค. 64 

 


