
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก ศพด. 34,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางบรรเลง  พทุธวงค์ 34,000 บาท) (นางบรรเลง  พทุธวงค์ 34,000  บาท)   -

2 ค่าจ้างเหมานกัการภารโรง อบต.แม่อ้อ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000  บาท) (นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000  บาท)   -

3 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 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 (นางสุพรรณี  หลักคง 9,000  บาท ) (นางสุพรรณี  หลักคง 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 ค่าจ้างเหมาพนกังานขับรถตีนตะขาบ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายวีระ  อุบลกิจ 12,000  บาท) (นายวีระ  อุบลกิจ 12,000  บาท)  -

10 ค่าจ้างเหมาพนกังานขับรถเทเลอร์ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายสมหมาย  พทุธวงค์ 9,000 บาท) (นายสมหมาย  พทุธวงค์ 9,000 บาท)  -

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

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

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

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

15 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยพสัดุ,การเงินและบญัชีศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาวพรรณเพญ็ พทุธวงค์ 9,000 บาท)(นางสาวพรรณเพญ็ พทุธวงค์ 9,000 บาท)  -

16 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติงานในกองคลังงานบันทึกข้อมูลตามแบบส ารวจข้อมูลที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาวจฑุาทิพย์  วิจติราภรณ์ 4,930  บาท) (นางสาวจฑุาทิพย์  วิจติราภรณ์ 4,930 บาท)  -

17 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายใน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้าอบต.แม่อ้อ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางสุนย์ี  โยธา  9,000  บาท) (นางสุนย์ี  โยธา 9,000  บาท)  -

18 ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปดิศพด.ต้นกล้า 70,200.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านช่างหนึง่อิเล็กทอร์นคิ 70,200  บาท) (ร้านช่างหนึง่อิเล็กทอร์นคิ 70,200  บาท)  -

19 ค่าจัดซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จศพด.ต้นกล้า 28,100.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.ทีเอม็ซี คอนสตรัคชั่น 2019 28,100 บาท) (หจก.ทีเอม็ซี คอนสตรัคชั่น 2019 28,100 บาท)  -

20 ค่าจัดซ้ือตะแกรงเหล็กส าเร็จศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า 4,620.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านอภิวัฒนค้์าวัสดุ 4,620 บาท) (ร้านอภิวัฒนค้์าวัสดุ 4,620 บาท)  -

21 ค่าจัดซ้ือหญ้าเทยีม ศพด.ต้นกล้า 56,700.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านหญ้าเชียงราย 56,700 บาท) (ร้านหญ้าเชียงราย 56,700 บาท)  -

22 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานกองฃ่าง 15,941.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านวิทวัสการค้า 15,941 บาท) (ร้านวิทวัสการค้า 15,941 บาท)  -

23 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานกองการศึกษา 4,696.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านวิทวัสการค้า 4,696 บาท) (ร้านวิทวัสการค้า 4,696 บาท)  -

24 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านกังานกองคลัง 33,000.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านเชียงรายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ 33,000 บาท) (ร้านเชียงรายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ 33,000 บาท)  -

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31 สิงหาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแมอ้่อ



25 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์กองช่าง 24,760 เฉพาะเจาะจง (นางนงลักษณ์  กันจินะ 24,760 บาท) (นางนงลักษณ์  กันจินะ 24,760 บาท)  -

26 ค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา 4,360 เฉพาะเจาะจง (ร้านพาณิชย์เคร่ืองเขียน 4,360 บาท) (ร้านพาณิชย์เคร่ืองเขียน 4,360 บาท)

27 ค่าจัดซ้ือกรวดแม่น้ าปนทราย จ านวน 1,220 ลบ.ม. 20 หมู่บา้น 469,700.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านอภิวัฒนค้์าวัสดุ 469,700 บาท) (ร้านอภิวัฒนค้์าวัสดุ 469,700 บาท)  -

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 859,077.00 

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

28 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 8,146.78 เฉพาะเจาะจง (นางสาวอชิยา วนชยางค์กลุ 8,146.78 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กลุ 8,146.78 บาท)  -

29 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถแบคโฮมอบต.แม่อ้อ 7,038.50 เฉพาะเจาะจง (นางสาวอชิยา วนชยางค์กลุ 7,038.50 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กลุ 7,038.50 บาท)  -

30 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านกังานส านกัปลัด 38,600.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.ชัยรัตร์เฟอร์นิเจอร์2018 38,600 บาท) (หจก.ชัยรัตร์เฟอร์นิเจอร์2018 38,600 บาท)  -

31 ค่าจัดซ้ือจักรยายปัน่ออกก าลังกาย จ านวน 2 เคร่ือง 6,900.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านวิทวัสการค้า 6,900 บาท) (ร้านวิทวัสการค้า 6,900 บาท)  -

32 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ส านกัปลัด 15,180.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เค.วี.ซี.คอมพวิเตอร์ 15,180 บาท) (หจก.เค.วี.ซี.คอมพวิเตอร์ 15,180 บาท)  -

33 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้นครัว 13,451.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านวิทวัสการค้า 13,451 บาท) (ร้านวิทวัสการค้า 13,451 บาท)  -

34 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ 1,450.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านวิทวัสการค้า 1,450 บาท) (ร้านวิทวัสการค้า 1,450 บาท)  -

35 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก 200  ตัว 40,000.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านวิทวัสการค้า 40,000 บาท) (ร้านวิทวัสการค้า 40,000 บาท)  -

36 ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์กองคลัง 380.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เค.วี.ซี.คอมพวิเตอร์ 380 บาท) (หจก.เค.วี.ซี.คอมพวิเตอร์ 380 บาท)  -

37 ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์กองการศึกษา 300.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เค.วี.ซี.คอมพวิเตอร์ 300 บาท) (หจก.เค.วี.ซี.คอมพวิเตอร์ 300 บาท)  -

38 ค่าจ้างเหมาซ่อมอินเตอร์หมู่บา้น 3,600.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านช่างหนึง่อิเล็กทอร์นคิ 3,600 บาท) (ร้านช่างหนึง่อิเล็กทอร์นคิ 3,600 บาท)  -

39 คาจ้างเหมาซ่อมปัม้น้ าศพด.ต้นกล้า 1,550.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านช่างหนึง่อิเล็กทอร์นคิ 1,550 บาท) (ร้านช่างหนึง่อิเล็กทอร์นคิ 1,550 บาท)  -

40 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเย็บเข้าปกหนงัสือ 1,860.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์1,860 บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์1,860 บาท)  -

41 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถขุดตีนตะขาบ 11,919.80 เฉพาะเจาะจง (หจก.หวัดอยเทเตอร์ 11,919.80 บาท) (หจก.หวัดอยเทเตอร์ 11,919.80 บาท)  -

42 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพก์องช่าง 1,390.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เค.วี.ซี.คอมพวิเตอร์ 1,390 บาท) (หจก.เค.วี.ซี.คอมพวิเตอร์ 1,390 บาท)  -

43 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพส์ านกัปลัด 600.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เค.วี.ซี.คอมพวิเตอร์ 600 บาท) (หจก.เค.วี.ซี.คอมพวิเตอร์ 600 บาท)  -

44 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์กองคลัง 21,100.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.ท.ีเค.ซัพพลาย 21,100  บาท) (หจก.ท.ีเค.ซัพพลาย 21,100  บาท)

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที9่ 299,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.ที.เอม็ ซี คอนสตรัคชั่น 2019 296,300 บาท) (หจก.ที.เอม็ ซี คอนสตรัคชั่น 2019 296,300 บาท)

46 โครงการปรับปรุงหอประชุม หมู่ที ่16 199,500.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.ที เอม็ ซี คอนสตรัคชั่น2019 197,000 บาท) (หจก.ที เอม็ ซี คอนสตรัคชั่น2019 179,000 บาท)

47 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1 299,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.สุนันท์คอนสตรัคชั่น แอนด์ซัพพลาย 293,500  บาท)(หจก.สุนันท์คอนสตรัคชั่น แอนด์ซัพพลาย 293,500  บาท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  สิงหาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแมอ้่อ



48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที6่ 300,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.ที เอม็ ซี คอนสตรัคชั่น2019 298,400 บาท) (หจก.ที เอม็ ซี คอนสตรัคชั่น2019 298,400 บาท)

49 โครงการจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 2 299,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.ทีเอม็ซี คอนสตรัคชั่น 2019 298,000 บาท) (หจก.ทีเอม็ซี คอนสตรัคชั่น 2019 298,000 บาท)

รวมเป็นเงิน 1,569,966.08

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,429,043.08

แบบ ขสร.1

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ โดยสังเขป

45 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริมนม ศพด.ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 25,336.80 เฉพาะเจาะจง (สหกรณ์โคนมเชียงราย 25,336.80) (สหกรณ์โคนมเชียงราย 25,336.80)  -

46 โครงการก่อสร้างร้ัวคสล. อบต.แม่อ้อ 282,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เชารุ่งเรืองกิจ 282,000 บาท) (หจก.เชารุ่งเรืองกิจ 282,000 บาท)  -

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 เชื่อม ม.6 60,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เชารุ่งเรืองกิจ 60,000 บาท) (หจก.เชารุ่งเรืองกิจ 60,000 บาท)  -

48 โครงการก่อสร้างร้ัวลวดหนาม อบต.แม่อ้อ 130,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เชารุ่งเรืองกิจ 130,000 บาท) (หจก.เชารุ่งเรืองกิจ 130,000 บาท)  -

49 โครงการก่อสร้างถนน.คสล. ม.20 250,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เชาวนพาณิชย์ 250,000 บาท) (หจก.เชาวนพาณิชย์ 250,000 บาท)  -

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.1 319,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เขาวนพาณิชย์ 319,000 บาท) (หจก.เขาวนพาณิชย์ 319,000 บาท)  -

51 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคสล. ม.8 300,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เชาวนพาณิชย์ 300,000 บาท) (หจก.เชาวนพาณิชย์ 300,000 บาท)  -

52 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคลองคสล. ม.16 250,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เขาวนพาณิชย์ 250,000 บาท) (หจก.เขาวนพาณิชย์ 250,000 บาท)  -

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  กันยายน 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลแมอ้่อ



เป็นจ านวนเงิน 1,616,336.80 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น (1)+(2) 4,904,456.88 


