
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 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพน่หมอกควนั 10,000.00 ตกลงราคา (บจก.ซี.เค.กริฟฟนิ  10,000  บาท) (บจก. ซี.เค.กริฟฟนิ  10,000  บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งประชุมสภา อบต.แม่อ้อ 11,440.00 ตกลงราคา (นางสายค า วงค์ชมพ ู11,440 บาท) (นางสายค า วงค์ชมพ ู11,440 บาท)  -

15 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนั วนัแม่แหง่ชาติ 4,250.00 ตกลงราคา (นางนงลักษณ์  กันจินะ  4,250  บาท) (นางนงลักษณ์  กันจินะ  4,250  บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการวนัแม่แหง่ชาติ 25,000.00 ตกลงราคา (นางพรรัตน์ ชมเขย  25,000  บาท) (นางพรรัตน์  ชมเชย 25,000  บาท)  -

17 ค่าจ้างเหมาท าอาหาร โครงการอบรมครอบครัวสัมพนัธ์ 5,200.00 ตกลงราคา (นางราศรี ไชยวนัดี  5,200  บาท) (นางราศรี  ไชยวนัดี 5,200  บาท)  -

19 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง เล้ียงรับรองผู้ตรวจงานจังหวดั 1,690.00 ตกลงราคา (นางสาวรุ่งนภา  เตชอ้าย  1,690  บาท) (นางสาวรุ่งนภา  เตชอ้าย 1,690  บาท)  -

20 ค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง โครงการส่งเสริมการผลิตปุย๋อินทรียช์ีวภาพ 9,100.00 ตกลงราคา (นางเรือนค า  จุ่มดี 9,100  บาท) (นางเรือนค า  จุ่มดี 9,100  บาท)  -

21 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 2,000.00 ตกลงราคา (นายพงค์กรณ์  อุปละ 2,000  บาท) (นายพงค์กรณ์  อุปละ 2,000  บาท)  -

22 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล โครงการปราบปรามทจุริตในองค์กร 300.00 ตกลงราคา (ร้านประดิษย์ใจอิน 300 บาท) (ร้านประดิษฐ์ใจอิน 300  บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 195,620.00 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  สิงหาคม 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



แบบ ขสร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

23 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการปราบปรามทุจริตในองค์กร 4,800.00 ตกลงราคา (นางเรือนค า  จุ่มดี  4,800  บาท) (นางเรือนค า  จุ่มดี 4,800  บาท)  -

24 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเศรษฐ์กิจพอเพยีง 2,120.00 ตกลงราคา (ร้านประดิษย์ใจอิน 2,120  บาท) (ร้านประดิษฐ์ใจอิน  2,120  บาท)  -

25 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา ม.10 18,000.00 ตกลงราคา (ร้าน เอส ที เอ็ม คอนสตรัคชั่น 18,000 บาท) (ร้าน เอส ที เอ็ม คอนสตรัคชั่น 18,000 บาท)  -

26 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง อบรม LPA 13,000.00 ตกลงราคา (นางเรือนแก้ว  จุ่มดี 13,000  บาท) (นางเรือนแก้ว  จุ่มดี 13,000  บาท)  -

27 ค่าจ้างเหมารถตู้ศึกษาดูงาน เทศบาลหงาว 12,500.00 ตกลงราคา (นายประดิษฐ์  ธรรมเสนา  12,500 บาท) (นายประดิษฐ์  ธรรมเสนา  12,500 บาท)  -

29 ค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 12,000.00 ตกลงราคา (นางเรือนแก้ว  จุ่มดี 12,000  บาท) (นางเรือนแก้ว  จุ่มดี 12,000  บาท)  -

30 ค่าจ้างจัดหาอุปกรณ์ โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 4,000.00 ตกลงราคา (นายเจษฎา  แก้วจันทร์ 4,000 บาท) (นายเจษฎา  แก้วจันทร์ 4,000 บาท)  -

31 ค่าจ้างเหมาท ากรงเหล็กตาข่าย ขนาด 1x2 เมตร 12,000.00 ตกลงราคา (นายอภสิิทธิ ์ มาจันทร์ 12,000  บาท) (นายอภสิิทธิ ์ มาจันทร์ 12,000  บาท)  -

32 ค่าจ้างจัดสถานที่กีฬาผู้สูงอายุ 3,000.00 ตกลงราคา (นายอภสิิทธิ ์ มาจันทร์ 3,000  บาท) (นายอภสิิทธิ ์ มาจันทร์ 3,000  บาท)  -

33 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืมนักกีฬา 2,000.00 ตกลงราคา (นางนงลักษณ์  กันจินะ  2,000  บาท) (นางนงลักษณ์  กันจินะ  2,000  บาท)  -

31 ค่าจัดซ้ือธงชาติ 2,250.00 ตกลงราคา (บจก.วทิวสัการค้าเชียงราย 2,250 บาท) (บจก.วทิวสัการค้าเชียงราย 2,250 บาท)  -

32 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 13,322.16 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 13,322.16 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 13,322.16 บาท)  -

33 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถขุดตีนตะขาบ  อบต.แม่อ้อ 5,102.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 5,102 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 5,102  บาท)  -

34 ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตร (ดอกดาวเรือง) 9,000.00 ตกลงราคา (ร้านพชิชา  9,000  บาท) (ร้านพชิชา 9,000  บาท)  -

35 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการครอบครัวสัมพนัธ์ 1,200.00 ตกลงราคา (ร้านประดิษฐ์ใจอิน  1,200  บาท) (ร้านประดิษฐ์ใจอิน 1,200 บาท)  -

36 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้างซ่อมแซมเมรุ บา้นทรายทอง 15,000.00 ตกลงราคา (ร้านก้องจ าผักกูด 15,000  บาท) (ร้านก้องจ าผักกูด 15,000  บาท)  -

37 ค่าจัดซ้ือวสัดุ โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 4,000.00 ตกลงราคา (ร้านประดิษฐ์ใจอิน 4,000  บาท) (ร้านประดิษฐ์ใจอิน 4,000  บาท)  -

38 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 17,100.00 ตกลงราคา (ร้านพชิชา  17,100  บาท) (ร้านพชิชา 17,100  บาท)  -

39 ค่าจัดซ้ือวสัดุกีฬาประชาชนต าบลแม่อ้อต่อต้านยาเสพติด 2560 10,000.00 ตกลงราคา (ร้านพาณิชย์เคร่ืองเขียน  10,000  บาท) (ร้านพาณิชย์เคร่ืองเขียน  10,000  บาท)  -

 -

รวมเปน็เงนิ 160,394.16

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  สิงหาคม 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



แบบ ขสร.1

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ โดยสังเขป

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 250,000.00 ตกลงราคา (หจก.เค.พ.ีสโตน  284,000  บาท) (หจก.เค.พ.ีสโตน  284,000  บาท)  -

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17 91,000.00 ตกลงราคา (หจก.เค.พ.ีสโตน  89,000  บาท) (หจก.เค.พ.ีสโตน  89,000  บาท)  -

43 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ม.16 230,000.00 ตกลงราคา (หจก.พ.ีพ.ีการช่าง 99  228,000 บาท) (หจก.พ.ีพ.ีการช่าง 99  228,000 บาท)  -

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 205,000.00    ตกลงราคา (ร้านพลอยชมพ ู 184,000  บาท) (ร้านพลอยชมพ ู 184,000  บาท)  -

45 โครงการก่อสร้งถนน คสล. ม.18 282,000.00 ตกลงราคา (ร้านสิงหภ์ธูร  266,000  บาท) (ร้านสิงหภ์ธูร  266,000  บาท)  -

46 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นขนาดผิวดินขนาดกลาง ม.11 489,600.00 ตกลงราคา (ร้าน เอส ที เอ็ม คอนสตรัคชั่น 489,600 บาท) (ร้าน เอส ที เอ็ม คอนสตรัคชั่น 489,600 บาท)  -

47 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ม.11 200,000.00 ตกลงราคา (ร้านสิงหภ์ธูร  200,000  บาท) (ร้านสิงหภ์ธูร  200,000  บาท)  -

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 50,000.00 ตกลงราคา (ร้านสิงหภ์ธูร 50,000  บาท) (ร้านสิงหภ์ธูร 50,000  บาท)  -

49 โครงการเจาะบอ่บาดาล ม.7 215,000.00 ตกลงราคา (ร้าน เอส ที เอ็ม คอนสตรัคชั่น 214,000 บาท) (ร้าน เอส ที เอ็ม คอนสตรัคชั่น 214,000 บาท)  -

เปน็จ านวนเงนิ 2,012,600.00 

รวมเปน็จ านวนเงนิทั้งสิ้น (1)+(2) 2,368,614.16 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  สิงหาคม 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ




