
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก ศพด. 30,000.00 ตกลงราคา (นางบรรเลง  พทุธวงค์ 30,000  บาท) (นางบรรเลง  พทุธวงค์ 30,000  บาท)   -

2 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายนอกอาคาร อบต.แม่อ้อ 9,000.00 ตกลงราคา (นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000  บาท) (นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000  บาท)   -

3 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายใน อบต.แม่อ้อ 9,000.00 ตกลงราคา (นางสุนีย์  โยธา 9,000  บาท ) (นางสุนีย์  โยธา 9,000  บาท )  -

4 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ 9,000.00 ตกลงราคา (นางวรัชญา  ยะทา 9,000  บาท) (นางวรัชญา  ยะทา 9,000  บาท)  -

5 ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาดศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า 9,000.00 ตกลงราคา (นายดวงเนตร  หลวงมอย 9,000  บาท) (นายดวงเนตร  หลวงมอย 9,000  บาท)  -

6 ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาอาคาร อบต.แม่อ้อ 9,000.00 ตกลงราคา (นายอินสม เชื้อเมืองพาน 9,000  บาท) (นายอินสม เชื้อเมืองพาน 9,000  บาท)  -

7 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ศพด.ต้นกล้าอบต.แม่อ้อ กลางคืน 9,000.00 ตกลงราคา (นายจรูญ  บวัอินทร์ 9,000 บาท) (นายจรูญ  บวัอินทร์ 9,000 บาท)  -

8 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ศพด. อบต.แม่อ้อ กลางวัน 9,000.00 ตกลงราคา (นายถา นันตา 9,000 บาท) (นายถา นันตา 9,000 บาท)  -

9 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถตีนตะขาบ 12,000.00 ตกลงราคา (นายวรีะ  อุบลกิจ 9,000 บาท) (นายวรีะ  อุบลกิจ 9,000 บาท)  -

10 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ออกแบบ ดูแลเวป็ไซต์ 9,000.00 ตกลงราคา (นางสาวไิลวรรณ  พทุธวงค์ 9,000 บาท) (นางสาวไิลวรรณ  พทุธวงค์ 9,000 บาท)  -

11 ค่าจ้างเหมาจัดท าเบรค อบรมประชุมเพื่อปรากฎการณ์ทุกภาคส่วนลดอุบัติเหตุทางถนน 750.00          ตกลงราคา (นางราศรี  ไขยวนัดี  750 บาท) (นางราศรี  ไขยวนัดี  750 บาท)  -

12 ค่าจ้างเหมาท าพวงมาลาวนัปยิะมหาราช 1,000.00       ตกลงราคา (นางพมิพน์ิภา เชื้อเมืองพาน 1,000  บาท)(นางพมิพน์ิภา เชื้อเมืองพาน 1,000  บาท)  -

13 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิลโครงการหน่วยพื้นที่ใหบ้ริการประชาชน 1,800.00       ตกลงราคา (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์1,800  บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์1,800  บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาซ่อมตู้คอนโทรลระบบประปา อบต.แม่อ้อ 22,600.00      ตกลงราคา (ร้านนิคมไฟฟ้าและเคร่ืองเย็น 22,600 บาท) (ร้านนิคมไฟฟ้าและเคร่ืองเย็น 22,600 บาท)  -

15 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิลไวอ้าลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 2,128.00 ตกลงราคา (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์2,128 บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์2,128 บาท)  -

16 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 6,820.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 6,820 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 6,820 บาท)  -

17 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถขุดตีนตะขาบ  อบต.แม่อ้อ  - ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล)  -

18 ค่าจัดซ้ือนมถุง สพฐ. 9,606.80 ตกลงราคา (ร้านสหกรณ์โคนมเขียงราย 9,606.80 บาท) (ร้านสหกรณ์โคนมเขียงราย 9,606.80 บาท)  -

19 ค่าจัดซ้ือนมถุง ศพด. 3,322.90 ตกลงราคา (ร้านสหกรณ์โคนมเขียงราย 3,322.90 บาท) (ร้านสหกรณ์โคนมเขียงราย 3,322.90 บาท)  -

20 ค่าจัดซ้ือนมกล่อง ศพด. 11,842.30 ตกลงราคา (ร้านสหกรณ์โคนมเขียงราย 11,842.30 บาท) (ร้านสหกรณ์โคนมเขียงราย 11,842.30 บาท)  -

21 ค่าจัดซ้ือนมกล่อง สพฐ. 34,251.60 ตกลงราคา (ร้านสหกรณ์โคนมเขียงราย 34,251.60 บาท) (ร้านสหกรณ์โคนมเขียงราย 34,251.60 บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 208,121.60 

แบบ ขสร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 29    ตุลาคม 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

24 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถขุดตีนตะขาบ  อบต.แม่อ้อ 12,175.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 12,175 บาท)(นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 12,175 บาท)  -

25 ค่าจัดซ้ือกล้องวดีีโอ 13,940.00 ตกลงราคา (บจก.สินธานีอิเล็กทรอนิคส์ 13,940 บาท) (บจก.สินธานีอิเล็กทรอนิคส์ 13,940 บาท)  -

26 ค่าจัดซ้ือกระสอบทราย ขน่าด 30  กก 18,000.00 ตกลงราคา (ร้าน ส.การค้า 18,000  บาท) (ร้าน ส.การค้า 18,000  บาท)  -

27 ค่าจัดซ้ือทรายหยาบ จ านวน 70  ลบ.ม. 23,450.00 ตกลงราคา (ร้านก้องจ าผักกูด 23,450  บาท) (ร้านก้องจ าผักกูด 23,450  บาท)  -

28 ค่าจัดซ้ือไม้ยูคาเส้นผ่าศูนย์กลางเฉล่ีย 3.5 นิ้ว ยาว 3 เมตร 4,000.00 ตกลงราคา (ร้านสันติสุขค้าไม้ 4,000  บาท) (ร้านสันติสุขค้าไม้ 4,000  บาท)  -

29 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 13,500.00 ตกลงราคา (ร้านพลภณัฑ์ 13,500  บาท) (ร้านพลภณัฑ์ 13,500  บาท)  -

30 ค่าจัดซ้ือไม้เนื้อแข็ง 14,445.00 ตกลงราคา (ร้านโปง่เกลือค้าไม้ 14,445  บาท) (ร้านโปง่เกลือค้าไม้ 14,445  บาท)  -

31 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 50,048.00 ตกลงราคา (ร้านวทิวสัค้าการ 50,048  บาท) (ร้านวทิวสัค้าการ 50,048  บาท)  -

32 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 22,400.00 ตกลงราคา (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 22,400  บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 22,400  บาท)  -

33 ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตร 11,600.00 ตกลงราคา (ร้านบา้นบวัสายพนิ 11,600  บาท) (ร้านบา้นบวัสายพนิ 11,600  บาท)  -

34 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืม 3,740.00       ตกลงราคา (นางพรรัตน์  ชมเชย 3,740  บาท) (นางพรรัตน์  ชมเชย 3,740  บาท)  -

35 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 22,400.00 ตกลงราคา (ร้านกิตติแสตนเลส 22,400  บาท) (ร้านกิตติแสตนเลส 22,400  บาท)  -

36 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (หมึก) 2,100.00 ตกลงราคา (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 2,100  บาท) (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 2,100  บาท)  -

37 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ธงชาติ 2,920.00       ตกลงราคา (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 2,920  บาท) (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 2,920  บาท)  -

38 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,800.00       ตกลงราคา (หจก.เม็งรายซัพพลาย 4,800  บาท) (หจก.เม็งรายซัพพลาย 4,800  บาท)  -

39 ค่าจัดซ้ือต้นไม้วายชนม์ (ต้นขนุนพร้อมกระถาง) 2,640.00       ตกลงราคา (ร้านวรีะพนัธไ์ม้ 2,640  บาท) (ร้านวรีะพนัธไ์ม้ 2,640  บาท)  -

40 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก 198,760.00    ตกลงราคา (ร้าน ส.การค้า  198,760  บาท) (ร้าน ส.การค้า  198,760  บาท)  -

41 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 22,470.00      ตกลงราคา (ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิกส์ 22,470  บาท) (ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิกส์ 22,470  บาท)  -

42 ค่าจัดซ้ือโต๊ะพบักลม 48,000.00      ตกลงราคา (ร้านน าศิลป ์ 48,000  บาท) (ร้านน าศิลป ์ 48,000  บาท)  -

43 ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุม 8,700.00 ตกลงราคา (ร้านเอสแอนด์พเีฟอร์นิเจอร์ 8,700 บาท) (ร้านเอสแอนด์พเีฟอร์นิเจอร์ 8,700 บาท)  -

44 ค่าจัดซ้ือพดัลมโคจร และพดัลมอุตสาหกรรม 25,600.00 ตกลงราคา (ร้าน ส.การค้า 25,600  บาท) (ร้าน ส.การค้า 25,600  บาท)  -

45 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื่อต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ม.15 37,393.00 ตกลงราคา (ร้านพลพาณิชย์ 37,393  บาท) (ร้านพลพาณิชย์ 37,393  บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 563,081.00

แบบ ขสร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 29  ตุลาคม 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

46 ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ประมวลผลงานแบบที่ 2   (กองช่าง) 28,890.00      ตกลงราคา (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 28,890  บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 28,890  บาท)  -

47 ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ส านักงานปลัด 31,780.00 ตกลงราคา (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 31,780  บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 31,780  บาท)  -

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 200,500.00 ตกลงราคา (หจก.พพีกีารช่าง 200,500  บาท) (หจก.พพีกีารช่าง 200,500  บาท)  -

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 141,500.00 ตกลงราคา (หจก.พพีกีารช่าง 141,500  บาท) (หจก.พพีกีารช่าง 141,500  บาท)  -

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 77,500.00 ตกลงราคา (หจก.พพีกีารช่าง  77,500  บาท) (หจก.พพีกีารช่าง  77,500  บาท)  -

51 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงกรวดแม่น้ าปนทราย ม.2,4,5,9,10,11,17,18,20 390,000.00 ตกลงราคา (ร้านกองจ าผักกูด 390,000  บาท) (ร้านกองจ าผักกูด 390,000  บาท)  -

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.19 200,700.00 ตกลงราคา (หจก.พพีกีารช่าง  200,700  บาท) (หจก.พพีกีารช่าง  200,700  บาท)  -

53 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 199,700.00 ตกลงราคา (หจก.พพีกีารช่าง 199,700  บาท) (หจก.พพีกีารช่าง 199,700  บาท)  -

54 โครงการก่อสร้างระบายน้ า ม.15 200,600.00 ตกลงราคา (หจก.พพีกีารช่าง 200,600  บาท) (หจก.พพีกีารช่าง 200,600  บาท)  -

เปน็จ านวนเงนิ 1,471,170.00 

รวมเปน็จ านวนเงนิทั้งสิ้น (1)+(2) 2,242,372.60 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 29  ตุลาคม 2559

 องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ




