
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 (นางสาวณัฐวรา  พทุธวงค์ 9,000 บาท) (นางสาวณัฐวรา พทุธวงค์ 9,000 บาท)  -

11 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง 7,800.00       ตกลงราคา (นางยุพนิ  ปนิตา 7,800  บาท) (นางยุพนิ  ปนิตา 7,800  บาท)  -

12 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถขุดตีนตะขาบ 15,300.00      ตกลงราคา (นายจรัส  ค าใจ 15,300  บาท) (นายจรัส  ค าใจ 15,300  บาท)

13 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง คณะกรรมการ ศบกต.แม่อ้อ 3,640.00       ตกลงราคา (นางอาภาวรรณ พทุธวงค์ 3,640 บาท) (นางอาภาวรรณ พทุธวงค์ 3,640 บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาส ารวจธรณีฟิสิกส์เพื่อรองรับการเจาะบ่อบาดาล ม.18 5,400.00       ตกลงราคา (ร้านรุ่งอรุณบาดาล 5,400  บาท) (ร้านรุ่งอรุณบาดาล 5,400  บาท)  -

15 ค่าจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส่วนกลาง อบต. 1,000.00       ตกลงราคา (นายดาวเรือง  ศรีวงค์ 1,000  บาท) (นายดาวเรือง  ศรีวงค์ 1,000  บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาไถแปลงสาธติ 2,400.00 ตกลงราคา (นายอ านวย  พทุธวงค์ 2,400  บาท) (นายอ านวย  พทุธวงค์ 2,400  บาท)  -

17 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง โครงการพฒันาปรับปรุงคุณภาพดิน39,000.00 ตกลงราคา (นางเรือนแก้ว จุ่มดี 39,000  บาท) (นางเรือนแก้ว จุ่มดี 39,000  บาท)  -

18 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล โครงการพฒันาปรับปรุงคุณภาพดิน 1,800.00 ตกลงราคา (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์1,800  บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์1,800  บาท)  -

19 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่โครงการบรรพชา 10,000.00 ตกลงราคา (นางล าดวน เสียงดี  10,000  บาท) (นางล าดวน เสียงดี  10,000  บาท)             -

20 ค่าจ้างท าหนังสือคู่มือและท าเกียรติบตัร บรรพชา 2,400.00 ตกลงราคา (นางวนัเพญ็  กิติ 2,400  บาท) (นางวนัเพญ็  กิติ 2,400  บาท)  -

21 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลแม่อ้อ 545.00 ตกลงราคา (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์545 บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์545 บาท)  -

22 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงานหมึกเคร่ืองถ่าย 9,600.00 ตกลงราคา (หจก.เม็งรายซัพพลาย 9,600  บาท) (หจก.เม็งรายซัพพลาย 9,600  บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 212,885.00 

แบบ ขสร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  มีนาคม 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

23 ค่าจัดซ้ือชุดตรวจดิน 34,880.00 ตกลงราคา (บ.อีโคอะโกร จ ากัด 34,880  บาท) (บ.อีโคอะโกร จ ากัด 34,880  บาท)  -

24 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการพฒันาปรับปรุงคุณภาพดิน 10,800.00 ตกลงราคา (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์10,800  บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์10,800  บาท)  -

25 ค่าจัดซ้ือปุ๋ยโครงการพฒันาปรับปรุงคุณภาพดิน 2,650.00 ตกลงราคา (ร้านพลพาณิชย์ 2,650 บาท) (ร้านพลพาณิชย์ 2,650 บาท)  -

26 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว น้ าด่ืม อบต.แม่อ้อ 4,964.00 ตกลงราคา (นางพรรัตน์  ชมเขย 4,964 บาท) (นางพรรัตน์  ชมเขย 4,964 บาท)  -

27 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 9,460.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 9,460 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 9,460 บาท)  -

28 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถขุดตีนตะขาบ  อบต.แม่อ้อ 37,284.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 37,284 บาท)(นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 37,284 บาท)  -

29 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณที่ท าการ อบต.แม่อ้อ 300,000.00 ตกลงราคา (หจก.เดอะโอเวอร์เลย์ 300,000 บาท) (หจก.เดอะโอเวอร์เลย์ 300,000 บาท)  -

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.15 235,000.00 ตกลงราคา (หจก.เค.ท.ีสโตน 235,000 บาท) (หจก.เค.ท.ีสโตน 235,000 บาท)  -

31 โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม ม.17 170,000.00 ตกลงราคา (หจก.พ.ีพ.ีการช่าง 99  170,000  บาท) (หจก.พ.ีพ.ีการช่าง 99  170,000  บาท)  -

32 โครงการก่อสร้างเจาะบอ่บาดาล ม.8 204,900.00 ตกลงราคา (ร้าน อาร์ แอนด์ เอ็ม บาดาล 204,900  บาท) (ร้าน อาร์ แอนด์ เอ็ม บาดาล 204,900  บาท)  -

33 โครงการก่อสร้างอาคาร อบต.แม่อ้อ 1,600,000.00 สอบราคา (หจก.พ.ีพ.ีการช่าง 1,355,0000  บาท) (หจก.พ.ีพ.ีการช่าง 1,355,0000  บาท)

รวมเปน็เงนิ 2,609,938.00

รวมเปน็จ านวนเงนิทั้งสิ้น 2,822,823.00 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  มีนาคม  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ


