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

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

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

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

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

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

15 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติงานในกองคลังงานบันทึกข้อมูลตามแบบส ารวจข้อมูลที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาวจฑุาทิพย์  วิจติราภรณ์ 9,000 บาท) (นางสาวจฑุาทิพย์  วิจติราภรณ์ 9,000 บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาพนกังานขับรถเทเลอร์ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายสมชาย นาทอง 5,000  บาท) (นายสมชาย นาทอง 5,000 บาท)  -

17 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กงล 3463 4,420.17 เฉพาะเจาะจง (บริษัท อเมริกนัมอเตอร์ส จ ากดั 4420.17 บาท) (บริษัท อเมริกนัมอเตอร์ส จ ากดั 4420.17 บาท)  -

18 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนลิภาษี 9,250.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์9,250 บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์9,250 บาท)  -

19 ค่าจ้างเหมาเปล่ียนยางรถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์ 68,600.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านปแูกงพฒันายนต์ 68,600 บาท) (ร้านปแูกงพฒันายนต์ 68,600 บาท)  -

20 ค่าจัดซ้ือกรวดแม่น้ าปนทราย จ านวน 862 ลบ.ม. 344,800.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านอภิวัฒนค้์าวัสดุ 344,800 บาท) (ร้านอภิวัฒนค้์าวัสดุ 344,800 บาท)

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างอาคาร ม.8 49,690.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านอภิวัฒน์ค้าวัสดุ 49,690) (ร้านอภิวัฒน์ค้าวัสดุ 49,690)  -

22 ค่าจัดซ้ือทอ่ระบายน้ าคอนกรีต ม.20 4,200.00 เฉพาะเจาะจง (ร้าน ต.เหมืองง่าคอนกรีต 4,200 บาท) (ร้าน ต.เหมืองง่าคอนกรีต 4,200 บาท)  -

23 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงตามสายประจ าหมู่บา้น ม.5,19 150,000.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านช่างหนึง่อเิล็กทรอนิกส์ 150,000 บาท) (ร้านช่างหนึง่อเิล็กทรอนิกส์ 150,000 บาท)  -

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  มกราคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแมอ้่อ



24 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 8,329.45 เฉพาะเจาะจง (นางสาวอชิยา วนชยางค์กลุ 8,328.45 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กลุ 8,328.45 บาท)  -

25 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถแบคโฮมอบต.แม่อ้อ 22,328.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาวอชิยา วนชยางค์กลุ 22,328 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กลุ 22,328 บาท)  -

26 ค่าจัดซ้ือของเล่นเด็ก ศพด.ต้นกล้า 40,200.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.พีแอน์เอม็ คลีนิคคอมพิวเตอร์ 40,200 บาท) (หจก.พีแอน์เอม็ คลีนิคคอมพิวเตอร์ 40,200 บาท)  -

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 646,960.17 

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

27 ค่าจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน ศพด.ต้นกล้า 55,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.พีแอน์เอม็ คลีนิคคอมพิวเตอร์ 55,000 บาท) (หจก.พีแอน์เอม็ คลีนิคคอมพิวเตอร์ 55,000 บาท)  -

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 165,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.ณัฐทรัพย์คอนสตรัคชั่น 158,000 บาท) (หจก.ณัฐทรัพย์คอนสตรัคชั่น 158,000 บาท)  -

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 150,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.ณัฐทรัพย์คอนสตรัคชั่น 149,000) (หจก.ณัฐทรัพย์คอนสตรัคชั่น 149,000)  -

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 149,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.วิริยะ ธุรกจิกอ่สร้าง 148,500 บาท) (หจก.วิริยะ ธุรกจิกอ่สร้าง 148,500 บาท)  -

31 โครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 150,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.วิริยะ ธุรกจิกอ่สร้าง 149,000 บาท) (หจก.วิริยะ ธุรกจิกอ่สร้าง 149,000 บาท)  -

32 โครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 149,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.วิริยะ ธุรกจิกอ่สร้าง 148,900 บาท) (หจก.วิริยะ ธุรกจิกอ่สร้าง 148,900 บาท)  -

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก ม.8 150,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เชาวนพาณิชย์ 149,000 บาท) (หจก.เชาวนพาณิชย์ 149,000 บาท)  -

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 300,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เชาวนพาณิชย์ 299,000 บาท) (หจก.เชาวนพาณิชย์ 299,000 บาท)  -

35 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.20 150,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.ทีเอม็ซีคอนสตรัคชั่น 2019 149,000 บาท) (หจก.ทีเอม็ซีคอนสตรัคชั่น 2019 149,000 บาท)  -

36 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.2 150,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.ทีเอม็ซีคอนสตรัคชั่น 2019 149,000 บาท) (หจก.ทีเอม็ซีคอนสตรัคชั่น 2019 149,000 บาท)  -

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 149,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.ทีเอม็ซีคอนสตรัคชั่น 2019 147,000 บาท) (หจก.ทีเอม็ซีคอนสตรัคชั่น 2019 147,000 บาท)  -

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.19 150,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เชาวนพาณิชย์ 148,500  บาท) (หจก.เชาวนพาณิชย์ 148,500  บาท)  -

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแมอ้่อ



รวมเป็นเงิน 1,867,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,513,960.17

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) 4,777,257.14 


