
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 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ อบต.แม่อ้อ กลางคืน 9,000.00       ตกลงราคา (นายรุ่งโรจน์  ธรรมขันธ ์9,000 บาท) (นายรุ่งโรจน์  ธรรมขันธ ์9,000 บาท)  -

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

13 ค่าจ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์และจัดสถานที่พธิหีล่อเทยีนพรรษา 9,400.00 ตกลงราคา (นายสุเมธ ี มีเดช 9,400  บาท) (นายสุเมธ ี มีเดช 9,400  บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวนัผู้เข้าร่วมอบรมเทยีนพรรษา 12,600.00 ตกลงราคา (นายสุพรรณ  ธรรมสอน 12,600 บาท) (นายสุพรรณ  ธรรมสอน 12,600 บาท)  -

15 ค่าจ้างเหมาท าอาหารประชุมสภาวสิามัญคร้ังที่ 3 4,620.00 ตกลงราคา (นางสายค า วงค์ชมพ ู4,620 บาท) (นางสายค า วงค์ชมพ ู4,620 บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอินเตอร์เน็ตต าบล 20 หมุ่บา้นและศพด.แม่อ้อ 63,375.00 ตกลงราคา (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์  63,375 บาท) (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์  63,375 บาท)  -

17 ค่าจ้างเหมาท าประตูร่ัว อบต.แม่อ้อ 16,600.00 ตกลงราคา (นายวรพงษ ์ปวงใจ 16,600 บาท) (นายวรพงษ ์ปวงใจ 16,600 บาท)  -

18 ค่าจ้างเหมาซ่อมหอ้งน้ าภายในส านักงานอบต.แม่อ้อ 35,378.00 ตกลงราคา (หจก.ทพิย์ทองทรัพย์ 35,378 บาท) (หจก.ทพิย์ทองทรัพย์ 35,378 บาท)  -

19 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิลโครงการหมู่บา้น ศีล 5 200.00 ตกลงราคา (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์200 บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์200 บาท)  -

20 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส านักปลัด 2,750.00 ตกลงราคา (ร้านคลังคอม 2,750 บาท ) (ร้านคลังคอม 2,750 บาท )  -

21 ค่าจ้างเหมาจัดปา้ยอบรมดอกไม้จัน 300.00 ตกลงราคา (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์300 บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์300 บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 271,863.00 

แบบ ขสร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  กรกฎาคม 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ
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โดยสังเขป

22 คาจ้างเหมาท าอาหารอบรมดอกไม้จัน 3,250.00 ตกลงราคา (นางกนิษฐา  ใจงาม 3,250 บาท) (นางกนิษฐา  ใจงาม 3,250 บาท)  -

23 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถขุดตีนตะขาบ 7,000.00 ตกลงราคา (ร้านรวยยิ่งเจริญ 7,000 บาท) (ร้านรวยยิ่งเจริญ 7,000 บาท)  -

24 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า อบต.แม่อ้อ จ านวน 3 เคร่ือง 5,610.00 ตกลงราคา (นายเจริญ  ค าสายใย 5,610 บาท) (นายเจริญ  ค าสายใย 5,610 บาท)  -

25 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงภายใน อบต.แม่อ้อ 9,469.00 ตกลงราคา (ร้านนาววแสนธรุกิจ 9,469 บาท) (ร้านนาววแสนธรุกิจ 9,469 บาท)  -

26 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์จัดดอกไม้จัน 22,550.00 ตกลงราคา (นายสุริชัย อนันต์โชค 22,550  บาท) (นายสุริชัย อนันต์โชค 22,550  บาท)  -

27 ค่าจัดซ้ือวสัดงานบา้นงามครัว อบต.แม่อ้อ 11,712.00 ตกลงราคา (ร้านวทิวสัการค้า 11,712 บาท) (ร้านวทิวสัการค้า 11,712 บาท)  -

28 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว อบต.แม่อ้อ 3,740.00 ตกลงราคา (นางพรรัตน์  ชมเชย 3,740 บาท) (นางพรรัตน์  ชมเชย 3,740 บาท)  -

29 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน อบต.แม่อ้อ 11,870.00 ตกลงราคา (บ.วทิวสัการค้า 11,870  บาท) (บ.วทิวสัการค้า 11,870  บาท)  -

30 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 12,750.00 ตกลงราคา (ร้านคลังคอม 12,750 บาท) (ร้านคลังคอม 12,750 บาท)  -

31 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงานหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 5,000.00 ตกลงราคา (หจก.เม็งรายซัพพลาย 5,000 บาท) (หจก.เม็งรายซัพพลาย 5,000 บาท)  -

32 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 8,060.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 8,060 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 8,060 บาท)  -

33 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถขุดตีนตะขาบ  อบต.แม่อ้อ 10,184.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 10,184 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 10,184 บาท)  -

34 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ อบต.แม่อ้อ 350,000.00 ตกลงราคา (หจก.เค.พสีโตน 350,000 บาท) (หจก.เค.พสีโตน 350,000 บาท)  -

35 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.5 233,000.00 ตกลงราคา (บจก.วสันติชัยทรานสปอร์ต215,800 บาท) (บจก.วสันติชัยทรานสปอร์ต215,800 บาท)  -

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 232,000.00 ตกลงราคา (บจก.ตองเจ คอนสตรัคชั่นแอนด์เซอวสิ 228,000 บาท)(บจก.ตองเจ คอนสตรัคชั่นแอนด์เซอวสิ 228,000 บาท)  -

37 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศพด. 350,000.00 ตกลงราคา (บจก.ตองเจ คอนสตรัคชั่นแอนด์เซอวสิ 349,000 บาท)(บจก.ตองเจ คอนสตรัคชั่นแอนด์เซอวสิ 349,000 บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 1,276,195.00

รวมเปน็จ านวนเงนิทั้งสิ้น 1,548,058.00 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  กรกฎาคม 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ


