
วงเงินท่ีจะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก ศพด.               -  - เฉพาะเจาะจง                       -                       -                          - ใบส่ังจ้าง 6/64 ลว. 1 ต.ค. 63

2 ค่จ้างเหมานักการภารโรง อบต.แม่อ้อ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000 บาท นายจันทร์ดี หลักคง 9,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังจ้าง 16/64 ลว. 1 ต.ค. 63

3 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านวน ธรรมสอน 9,000 บาท นายอ านวย ธรรมสอน 9,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังจ้าง 17/64 ลว. 1 ต.ค. 64

4 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด อบต. 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณี หลักคง 9,000 บาท นางสุพรรณี หลักคง 9,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังจ้าง13/64 ลว 1 ต.ค.63

5 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ศพด. 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุณีย์ โยธา 9,000 บาท นางสุณีย์ โยธา 9,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังจ้าง5/64 ลว.1 ต.ค 63

6 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ศพด. 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดวงเนตร หลวงมอย 9,000 บาท นายดวงเนตร หลวงมอย 9,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังจ้าง 2/64 ลว.1 ต.ค.63

7 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สวนหย่อมศพด. 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ บัวอินทร์ 9,000 บาท นายจรูญ บัวอินทร์ 9,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังจ้าง 1/64 ลว.1 ต.ค. 63

8 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สวนหย่อมอบต. 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอินสม เช้ือเมืองพาน 9,000 บาท นายอินสม เช้ือเมืองพาน 9,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังจ้าง 15/64 ลว.1 ตงค.63

9 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถตีนตะขาบ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระ อุบลกิจ 13,000 บาท นายวีระ อุบลกิจ 13,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังจ้าง 10/64 ลว.1 ต.ค. 63

10 ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจวรรณ ปวงใจ 9,000 บาท น.ส.เบญจวรรณ ปวงใจ 9,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังจ้าง 7/64 ลว.1 ต.ค. 63

11 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีงานทะเบียนพาณิชย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิจิตรา จันทิมา 8,419 บาท น.ส.วิจิตรา จันทิมา 8,419 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังจ้าง 12/64 ลว. 1 ต.ค. 63

12 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารส านักปลัด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เคซัพพลาย 3,000  บาท หจก.ที.เคซัพพลาย 2,500  บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังจ้าง 18/64 ลว. 1 ต.ค. 63

13 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารกองช่าง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เคซัพพลาย 2,400 บาท หจก.ที.เคซัพพลาย 3,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังจ้าง 19/64 ลว. 1 ต.ค. 63

14 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถขุดตีนตะขาบ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายตะวัน  เมืองดี 2,700 บาท นายตะวัน เมืองดี 2,700 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส้ังจ้าง 44/2564 ลว. 12 พ.ค. 64

15 ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์กองคลัง 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 200 บาท หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 200 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังจ้าง 45/2564 ลว. 20 พ.ค. 64

16 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กล 3643 8,462.63 8,462.63 เฉพาะเจาะจง บ.อเมริกัน มอเตอร์ จ ากัด 8,462.63 บาท บ.อเมริกัน มอเตอร์ จ ากัด 8,462.63 บาทเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังจ้าง 46/2564 ลว. 26  พ.ค. 64

17 ค่าจ้างเหมาพนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน พุทธวงค์ 4,500 บาท นายอุเทน พุทธวงค์ 4,500 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังจ้าง 42/2564 ลว. 30 เม.ย. 64

18 ค่าจ้างเหมาพนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญศรี ปัญญาเมือง 4,500 บาท นายบุญศรี ปัญญาเมือง 4,500 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังจ้าง 43/2564 ลว.30 เม.ย. 64

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุเพ่ือปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอภิวัฒน์ค้าวัสดุ 20,000 บาท ร้านอภิวัฒน์ค้าวัสดุ 20,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส้ังซ้ือ 42/2564 ลว. 7  พ.ค. 64

20 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมสระน้ า ศพด. 3,274.00 3,274.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอภิวัฒน์ค้าวัสดุ 3,274 บาท ร้านอภิวัฒน์ค้าวัสดุ 3,274  บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส้ังซ้ือ 43/2564 ลว.12 พ.ค. 64

รวมเป็นเงิน 143,036.63 143,036.63

แบบสขร.
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  พฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



21 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์ อบต.แม่อ้อ 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หล่ิมเซงพงษ์ 5,900 บาท หจก.หล่ิมเซงพงษ์ 5,900 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังซ้ือ 3/64 ลว. 1 ต.ค. 63

22 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถแบคโฮ อบต.แม่อ้อ 32,222.00 32,222.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หล่ิมเซงพงษ์ 32,222 บาท หจก.หล่ิมเซงพงษ์ 32,222 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังซ้ือ 39/64 ลว. 22 มี.ค. 43

23 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 406,800.00 461,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มเอ็นเคมี 406,800 บาท บ.เอ็มเอ็นเคมี 406,800 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส้ังซ้ือ 44/64 ลว.  12  พ.ค. 64

24 ค่าจัดซ้ือนม สพฐ 25,690.00 25,690.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย 25,690 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังซ้ือ 45/2564 ลว. 14 พ.ค. 64

25 ค่าจัดซ้ือนม ศพด. 6,440.00 6,440.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย 6,440 บาท สหกรณ์โคนมเชียงราย 6,440 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังซ้ือ 46/2564 ลว. 14 พ.ค. 64

26 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์สนง.ปลัด 4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 4,350 บาท หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 4,350 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังซ้ือ 47/2564 ลว. 20 พ.ค. 64

27 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา 220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 220 บาท หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 220 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังซ้ือ48/2564 ลว. 20 พ.ค. 64

28 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานปลัด 27,513.00 27,513.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิทวัสการค้า จ ากัด 27,513 บาท ร้านวิทวัสการค้าจ ากัด 27,513 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส้ังซ้ือ 49/64 ลว.  24  พ.ค. 64

29 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานกองการศึกษา 3,605.00 3,605.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิทวัสการค้า จ ากัด 3,605  บาท ร้านวิทวัสการค้าจ ากัด 3,605 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังซ้ือ 50/2564 ลว. 24 พ.ค. 64

30 ค่าจัดซ้ือวัสดุหมึกกองการศึกษา 3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เค ซัพพลาย 3,080 บาท หจก. ที.เค.ซัพพลาย 3,080 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังซ้ือ 51/2564 ลว. 24 พ.ค. 64

31 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ผู้พิการ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอภิวัฒน์ค่าวัสดุ 80,000 บาท ร้านอภิวัฒน์ค้าวัสดุ 80,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใบส่ังซ้ือ 52/2564 ลว. 28 พ.ค. 64

32 ค่าก่อสร้างถนน คสล. ม.3 255,000.00 258,651.75 เฉพาะเจาะจง หจก.ที เอ็ม ซี คอสสตรัคช่ัน 255,000 บาทหจก.ทีเอ็มซี คอนสตรัคช้ัน 255,000 บาทเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด สัญญาเลขท่ี 11/64 ลว. 7 พ.ค. 64

33 ค่าก่อสร้างถนน คสล. ม.12 70,000.00 70,520.65 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็มซี คอนสตรัคช่ัน 70,000 บาท หจก.ทีเอ็มซี คอนสตรัคช่ัน 70,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด สัญญาเลขท่ี 12/64 ลว. 7 พ.ค. 64

รวมเป็นเงิน 920,820.00 980,032.40

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,063,856.63 1,123,069.03
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