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

8 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ศพด. อบต.แม่อ้อ กลางวนั 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 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ดอยแง่ม ม.3 5,000.00       ตกลงราคา (นายต๊ะ  บตุรมี 5,000  บาท) (นายต๊ะ  บตุรมี 5,000  บาท)  -

12 ค่าจ้างเหมาท าอาหารประชุมคณะกรรมการ ศบกต.ต าบลแม่อ้อ 3,640.00       ตกลงราคา นางอาภาวรรณ พทุธวงค์ 3,640 บาท) นางอาภาวรรณ พทุธวงค์ 3,640 บาท)  -

13 ค่าจ้างเหมาจัดเวทสีถานที่ตกแต่งเวททีี่สรงน้ าพระ เคร่ืองเสียง พระธาตุกู่แก้ว 9,000.00 ตกลงราคา (นายประเสริฐ ต๊ะวโิล 9,000 บาท) (นายประเสริฐ ต๊ะวโิล 9,000 บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแหผ้่าหม่ขึ้นพระธาตุกู่แก้ว 6,000.00 ตกลงราคา (นายศรีทน  ปนัแดง 6,000  บาท) (นายศรีทน  ปนัแดง 6,000  บาท)  -

15 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ผาช้างมูบ ม.5 5,000.00 ตกลงราคา (นางบวัรอง  แสนใจนา 5,000  บาท) (นางบวัรอง  แสนใจนา 5,000  บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล โครงการ 5 ส. 1,260.00 ตกลงราคา (ร้านโฟร์ดี ซัพพลาย 1,260 บาท)) (ร้านโฟร์ดี ซัพพลาย 1,260 บาท))  -

17 ค่าจัดซ้ือโครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายประจ าหมู่บา้น ม.2 99,700.00 ตกลงราคา (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิคส์ 99,700  บาท)(ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิคส์ 99,700  บาท)  -

18 ค่าจัดซ้ือแบบเตอร์ร่ีรถยนต์ กง 5421 ชร. 3,000.00 ตกลงราคา (ร้าน ส.การค้า 3,000  บาท) (ร้าน ส.การค้า 3,000  บาท)  -

19 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ส านักงานและศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า 5,285.00 ตกลงราคา (ร้านวศิินีการค้า 5,285  บาท) (ร้านวศิินีการค้า 5,285  บาท)  -

20 ค่าจัดซ้ือวสัดุซ่อมเล่ือยยนต์ 3,000.00 ตกลงราคา (ร้าน ส.การค้า 3,000  บาท) (ร้าน ส.การค้า 3,000  บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 254,885.00 

แบบ ขสร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  พฤษภาคม 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

21 ค่าจัดซ้ือถังขยะ โครงการ 5 ส. 3,718.00 ตกลงราคา (บ.วทิวสัการค้า 3,718  บาท) (บ.วทิวสัการค้า 3,718  บาท)  -

22 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ ม.5 150,000.00 ตกลงราคา (ร้านววิฒัน์การไฟฟา้ 150,000  บาท) (ร้านววิฒัน์การไฟฟา้ 150,000  บาท)  -

23 ค่าจัดซ้ือนม สพฐ. 65,326.24 ตกลงราคา (ร้านสหกรณ์โคนม เชียงราย 65,326.24 บาท) (ร้านสหกรณ์โคนม เชียงราย 65,326.24 บาท)  -

24 ค่าจัดซ้ือนม ศพด. 26,846.40 ตกลงราคา (ร้านสหกรณ์โคนม เชียงราย 26,846.40 บาท) (ร้านสหกรณ์โคนม เชียงราย 26,846.40 บาท)  -

25 ค่าจ้างก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. ม.6 114,000.00 ตกลงราคา (หจก.ทพิย์ทองทรัพย์ 112,000  บาท) (หจก.ทพิย์ทองทรัพย์ 112,000  บาท)  -

26 ค่าจ้างก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. ม.14 328,000.00 ตกลงราคา (ร้านจิรนันท์สปีด ซัพพลาย 327,000 บาท) (ร้านจิรนันท์สปีด ซัพพลาย 327,000 บาท)  -

27 ค่าจ้างต่อเติมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่อ้อหลังเก่า 293,000.00 ตกลงราคา (บจก.ตองเจคอน สตรัคชั่นแอนด์เซอร์วิส 291,000 บาท) (บจก.ตองเจคอน สตรัคชั่นแอนด์เซอร์วิส 291,000 บาท)  -

28 ค่าจ้างก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต ม.12 200,000.00 ตกลงราคา (หจก.เค.ท.ีสโตน 189,300  บาท) (หจก.เค.ท.ีสโตน 189,300  บาท)  -

29 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 10,760.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 10,760 บาท)(นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 10,760 บาท)  -

30 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถขุดตีนตะขาบ  อบต.แม่อ้อ 36,074.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 36,074 บาท)(นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 36,074 บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 1,227,724.64

รวมเปน็จ านวนเงนิทั้งสิ้น 1,482,609.64 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  พฤษภาคม  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ


