
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 ค่าจ้างเหมาประเมินความพงึพอใจ 11,000.00     ตกลงราคา (ม.ราชภฎัเชียงราย 11,000  บาท) (ม.ราชภฎัเชียงราย 11,000  บาท)  -

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

13 ค่าจ้างเหมาจัดสถานพร้อมเคร่ืองเสียง พระเจ้าบฯุ 8,000.00 ตกลงราคา (นายบญุเปง็  นันติ 8,000  บาท) (นายบญุเปง็  นันติ 8,000  บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการใหค้วามรู้ประเพณีทอ้งถิ่นและความเปน็มาของพระเจ้าบฯุ5,000.00 ตกลงราคา (นายสาย  ใจวะดี 5,000  บาท) (นายสาย  ใจวะดี 5,000  บาท)  -

15 ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแปง่น้ าขมื้นส้มปอ่ย พระเจ้าบฯุ 7,000.00 ตกลงราคา (นางต้อย กิวงศ์พรม 7,000  บาท) (นางต้อย กิวงศ์พรม 7,000  บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มแผนปฏบิติัการ ปปช. 1,330.00 ตกลงราคา (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์1,330  บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์1,330  บาท)  -

17 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พระไพรวลัย์ 7,000.00 ตกลงราคา (นายเชื่อม  เตรียมแรง 7,000  บาท) (นายเชื่อม  เตรียมแรง 7,000  บาท)  -

18 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธง์านกีฬา 2,600.00 ตกลงราคา (ร้านอาร์ทแฟกทอร่ี 2,600  บาท) (ร้านอาร์ทแฟกทอร่ี 2,600  บาท)  -

19 ค่าจ้างเหมาจัดท าถังขยะ 29,400.00 ตกลงราคา (นายวรพงษ ์ปวงใจ 29,400  บาท) (นายวรพงษ ์ปวงใจ 29,400  บาท)  -

20 ค่าจ้างหมายซ่อมฟนับุ้งกี๋ 1,200.00 ตกลงราคา (นายอาทติย์อุทยั นัยยะต๊ิบ 1,200  บาท) (นายอาทติย์อุทยั นัยยะต๊ิบ 1,200  บาท)  -

21 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยยาเสพติด 900.00 ตกลงราคา (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์900  บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์900  บาท)

รวมเปน็เงนิ 191,070.00 

แบบ ขสร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 30  มิถุนายน 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

21 คาจ้างเหมาของสมนาคุณ อบรม 500.00 ตกลงราคา (นางนงลักษณ์  กันจินะ 500  บาท) (นางนงลักษณ์  กันจินะ 500  บาท)  -

22 ค่าจ้างเหมาท าอาหารประชุมแผนพฒันาด าบลแม่อ้อ 3,300.00 ตกลงราคา (นางนงลักษณ์  กันจินะ 3,300 บาท) (นางนงลักษณ์  กันจินะ 3,300 บาท)  -

23 ค่าจ้างเหมาท าอาหารประชุมสภาสมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 5,720.00 ตกลงราคา (นางอารูณ  จันทร์แก้ว 5,720  บาท ) (นางอารูณ  จันทร์แก้ว 5,720  บาท )  -

24 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั ในสถานที่ราชการ อบต.แม่อ้อ 27,000.00 ตกลงราคา (นายรุ่งโรจน์  ธรรมขันธ ์27,000  บาท) (นายรุ่งโรจน์  ธรรมขันธ ์27,000  บาท)  -

25 ค่าจัดซ้ือแบตเตอร์ร่ีส าหรับรถยรรทกุน้ า จ านวน 2 ลูก 6,000.00 ตกลงราคา (ร้านรวยยิ่งเจริญ 6,000  บาท) (ร้านรวยยิ่งเจริญ 6,000  บาท)  -

26 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นเล็ก 13,081.00 ตกลงราคา (ร้าน ส.การค้า 1998   13,081  บาท) (ร้าน ส.การค้า 1998   13,081  บาท)  -

27 ค่าจัดซ้ือเล่ือยยนต์ 3,000.00 ตกลงราคา (ร้าน ส.การค้า 1998 3,000  บาท ) (ร้าน ส.การค้า 1998 3,000  บาท )  -

28 ค่าจัดซ้ือวสัดุอบรม 1,800.00 ตกลงราคา (บ.วทิวสัการค้า 1,800  บาท) (บ.วทิวสัการค้า 1,800  บาท)  -

29 ค่าจัดซ้ือตู้ยามส าเร็จรูป 84,999.73 ตกลงราคา (บจก.เดอะโอเวอร์เลย์  84,999.73  บาท) (บจก.เดอะโอเวอร์เลย์  84,999.73  บาท)  -

30 ค่าจัดซ้ือนม สพฐ. 125,631.94 ตกลงราคา (สหกรณ์โคนมเชียงราย 125,631.94 บาท) (สหกรณ์โคนมเชียงราย 125,631.94 บาท)  -

31 ค่าจัดซ้ือนม ศพด. 48,165.60 ตกลงราคา (สหกรณ์โคนมเชียงราย 48,165.60 บาท) (สหกรณ์โคนมเชียงราย 48,165.60 บาท)

32 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 6,640.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 6,640 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 6,640 บาท)

33 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถขุดตีนตะขาบ  อบต.แม่อ้อ 10,024.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 10,024 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 10,024 บาท)

34 โครงการก่อสร้างฝายคสล. ม.6 248,000.00 ตกลงราคา (หจก.พ.ีพ.ีการช่าง 99 248,000  บาท ) (หจก.พ.ีพ.ีการช่าง 99 248,000  บาท )

35 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.20 169,000.00 ตกลงราคา (ร้านพลอยชมพ ู 169,000  บาท)) (ร้านพลอยชมพ ู 169,000  บาท))

36 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.4 108,000.00 ตกลงราคา (หจก.เค.ท ีสโตน 108,000  บาท) (หจก.เค.ท ีสโตน 108,000  บาท)

37 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.12 55,000.00 ตกลงราคา (หจก.เค.ท ีสโตน 55,000  บาท) (หจก.เค.ท ีสโตน 55,000  บาท)

รวมเปน็เงนิ 915,862.27

รวมเปน็จ านวนเงนิทั้งสิ้น 1,106,932.27 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 30  มิถุนายน  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ


