
แบบ ขสร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก ศพด. 32,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางบรรเลง  พทุธวงค์ 32,000  บาท) (นางบรรเลง  พทุธวงค์ 32,000  บาท)   -

2 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ อบต.แม่ออ้ กลางวัน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000  บาท) (นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000  บาท)   -

3 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และสนามหญ้า อบต.แม่อ้อ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายอ านวย  ธรรมสอน 9,000  บาท) (นายอ านวย  ธรรมสอน 9,000  บาท)  -

4 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายใน อบต.แม่อ้อ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางสุนย์ี  โยธา 9,000  บาท ) (นางสุนย์ี  โยธา 9,000  บาท )  -

5 ค่าจ้างเหมาเจ้าหนา้ทีธุ่รการกองการศึกษา 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางวรัชญา  ยะทา 9,000  บาท) (นางวรัชญา  ยะทา 9,000  บาท)  -

6 ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาดศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายดวงเนตร  หลวงมอย 9,000 บาท) (นายดวงเนตร  หลวงมอย 9,000 บาท)  -

7 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และสนามหญ้า อบต.แม่อ้อ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายอินสม  เชื้อเมืองพาน 9,000  บาท) (นายอินสม  เชื้อเมืองพาน 9,000  บาท)  -

8 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และสนามหญ้า ศพด. อบต.แม่อ้อ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายจรูญ  บวัอินทร์ 9,000  บาท) (นายจรูญ  บวัอินทร์ 9,000  บาท)  -

9 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และสนามหญ้า ศพด. อบต.แม่อ้อ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายถา นนัตา 9,000  บาท) (นายถา นนัตา 9,000  บาท)  -

10 ค่าจ้างเหมาพนกังานขับรถตีนตะขาบ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายวีระ  อุบลกิจ 12,000  บาท) (นายวีระ  อุบลกิจ 12,000  บาท)  -

12 ค่าจ้างเหมาบริการบนัทกึข้อมูล 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางเบญจวรรณ  ปวงใจ 9,000 บาท) (นางเบญจวรรณ  ปวงใจ 9,000 บาท)  -

13 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบติัหนา้ทีง่านโครงการบริหารจัดการขยะ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายวิรุฬหสิ์น ค านอ้ย 9,000 บาท) (นายวิรุฬหสิ์น ค านอ้ย 9,000 บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงไฟฟา้สาธารณะ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายพชิญะ นนัตา 9,000 บาท) (นายพชิญะ นนัตา 9,000 บาท)  -

15 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบติัหนา้ทีง่านงานทะเบยีนพาณิชย์  9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาววิจิตร จันจิมา 9,000 บาท) (นางสาววิจิตร จันจิมา 9,000 บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปา้ยประชาสัมพนัธ์ (ปา้ยภาษี) 35,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายบริณต จ๋อมปญัญา 35,000 บาท) (นายบริณต จ๋อมปญัญา 35,000 บาท)  -

17 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางอบต.แม่อ้อ กล 3463 5,130.00 เฉพาะเจาะจง (บ.อเมริกามอเตอร์จ ากัด 5,130 บาท) (บ.อเมริกามอเตอร์จ ากัด 5,130 บาท)  -

18 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถเทเลอร์ อบต.แม่อ้อ 81 - 9214 3,425.00 เฉพาะเจาะจง (นายต่วน เดชกล้า 3,425 บาท) (นายต่วน เดชกล้า 3,425 บาท)  -

19 ค่าจัดซ้ือกรวดแม่น้ าปนทราย จ านวน 250 ลบ.ม. 99,500.00 เฉพาะเจาะจง (ร้าน ก พาณิชย์ 99,500 บาท) (ร้าน ก พาณิชย์ 99,500 บาท)  -

20 ค่าจัดซ้ือกรวดแม่น้ าปนทราย จ านวน 250 ลบ.ม. 99,500.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านอภิวัฒนค้์าวัสดุ 99,500 บาท) (ร้านอภิวัฒนค้์าวัสดุ 99,500 บาท)  -

21 ค่าจดัซ้ือตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารเทศ ศูนย์พัฒนาฯ 21,500.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.บญุทาพาณิชย์ 21,500 บาท) (หจก.บญุทาพาณิชย์ 21,500 บาท)  -

22 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 12,191.76 เฉพาะเจาะจง (นางสาวอชิยา วนชยางค์กลุ 12,191.76 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กลุ 12,191.76 บาท)  -

23 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถแบคโฮมอบต.แม่อ้อ 9,082.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 9,082 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 9,082 บาท)  -

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 437,328.76 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 30  พฤศจิกายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแมอ้่อ



แบบ ขสร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

25 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถแบคโฮมอบต.แม่อ้อ 14,669.80 เฉพาะเจาะจง (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 14,669.80  บาท)(นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 14,669.80  บาท)  -

26 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานกองช่าง 11,068.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านวิทวัส การค้า 11,068 บาท) (ร้านวิทวัส การค้า 11,068 บาท)  -

27 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์กองช่าง 2,550.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 2,550 บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 2,550 บาท)  -

28 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานกองการศึกษา 7,337.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านวิทวัส การค้า 7,337 บาท) (ร้านวิทวัส การค้า 7,337 บาท)  -

29 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์กองการศึกษา 2,850.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 2,850 บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 2,850 บาท)  -

30 ค่าจัดซ้ือวัสดุซ่อมแซ่มกรวดแม่น้ าปนทราย 161,950.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เค.ที. สโตน 161,950 บาท) (หจก.เค.ท.ี สโตน 161,950 บาท)  -

31 ค่าจัดชื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ส านกังานปลัด 1,795.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 1,795 บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 1,795 บาท)  -

32 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (ร้าน พ ีอาร์ปร้ินเตอร์ 9,000 บาท) (ร้าน พ ีอาร์ปร้ินเตอร์ 9,000 บาท)  -

33 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,500.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เม็งรายซัพพลาย 4,500  บาท) (หจก.เม็งรายซัพพลาย 4,500  บาท)  -

34 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ศพด.61) 93,777.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านอภิวัฒน ์ค้าวัสดุ 93,777 บาท) (ร้านอภิวัฒน ์ค้าวัสดุ 93,777 บาท)  -

35 ค่าจัดซ้ือกร่ิงกดเรียกพร้อมรีโมท 3,300.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านช่างหนึง่อิเล็กทรอนกิส์ 3,300  บาท) (ร้านช่างหนึง่อิเล็กทรอนกิส์ 3,300  บาท)  -

36 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ จ านวน 2 รายการ 18,600.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี. 18,600 บาท) (หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี. 18,600 บาท)  -

37 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบทดสอบความข้นเหนยีวทรายคอนกรีต 9,500.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี. 9,500 บาท) (หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี. 9,500 บาท)  -

38 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เข็มขัดปนีเสาไฟฟา้ 4,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี. 4,000 บาท) (หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี. 4,000 บาท)  -

39 ค่าจัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมถนนดินเข้าพืน้ทีก่ารเกษตร ม.20 6,685.00 เฉพาะเจาะจง (ร้าน ต.เหมืองง่า คอนกรีต 6,685 บาท) (ร้าน ต.เหมืองง่า คอนกรีต 6,685 บาท)  -

40 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์กองการศึกษา 1,393.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านวิทวัสการค้า 1,393 บาท) (ร้านวิทวัสการค้า 1,393 บาท)  -

41 ค่าจัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมถนนดินเข้าพืน้ทีก่ารเกษตร ม.17 2,946.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านอภิวัฒน ์ค้าวัสดุ 2,946 บาท) (ร้านอภิวัฒน ์ค้าวัสดุ 2,946 บาท)  -

42 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านกังาน จ านวน 12 ตัว 18,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.พรมนิมิตร คอมเพล็กซ์ 18,000 บาท) (หจก.พรมนิมิตร คอมเพล็กซ์ 18,000 บาท)  -

43 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ 3,790.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.พรมนมิิตร คอมเพล็กซ์ 3,790 บาท)(หจก.พรมนมิิตร คอมเพล็กซ์ 3,790 บาท)  -

44 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในทีท่ าการอบต.แม่อ้อ 321,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เค.ท ีสโตน 320,000 บาท) (หจก.เค.ท ีสโตน 320,000 บาท)  -

45 โครงการปรับปรุงพืน้ทีอ่าคารโรงจอดรถบริเวณทีท่ าการอบต.แม่อ้อ 272,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก. เค .ท ีสโตน 270,900 บาท ) (หจก. เค .ท ีสโตน 270,900 บาท )  -

970,710.80

รวมเป็นจ าวนเงินทั้งสิ้น 1,408,039.56

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 28  กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแมอ้่อ



แบบ ขสร.1

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  กันยายน 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลแมอ้่อ



เป็นจ านวนเงิน - 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น (1)+(2) 1,845,368.32 


