
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 าอาหารโครงการป้องกันไฟป่า 11,700.00      ตกลงราคา (นางราศรี  ไขยวนัดี 11,700  บาท) (นางราศรี  ไขยวนัดี 11,700  บาท)  -

12 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล โครงการป้องกันไฟป่า 3,400.00       ตกลงราคา (นายประดิษฐ์  ใจอิน 3,400  บาท) (นายประดิษฐ์  ใจอิน 3,400  บาท)

13 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารและปา้ยโครงการปลูกพชืทางเลือก 8,300.00       ตกลงราคา (นายประดิษฐ์  ใจอิน 8,300  บาท) (นายประดิษฐ์  ใจอิน 8,300  บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการปลูกพืชทางเลือก 14,300.00      ตกลงราคา (นางราศรี  ไขยวนัดี 14,300 บาท) (นางราศรี  ไขยวนัดี 14,300 บาท)  -

15 ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงน้ าด่ืมอาร์โอ หมู่  18 29,000.00 ตกลงราคา (ร้านคิงส์วอเตอร์ 29,000  บาท) (ร้านคิงส์วอเตอร์ 29,000  บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง ประชุมสภาสมัยสามัญ 5,590.00 ตกลงราคา (นางอารูณ  จันทร์แก้ว  5,590  บาท) (นางอารูณ  จันทร์แก้ว  5,590  บาท)  -

17 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล กองช่าง 3,000.00 ตกลงราคา (ร้านพานดีไซน์ 3,000  บาท) (ร้านพานดีไซน์ 3,000  บาท)  -

18 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล วคัซีน 300.00 ตกลงราคา (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์300  บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์300  บาท)  -

19 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางและอาหารวา่ง โครงการศึกษาดูงาน 10,400.00 ตกลงราคา (นางอารูณ  จันทร์แก้ว 10,400  บาท) (นางอารูณ  จันทร์แก้ว 10,400  บาท)  -

20 ค่าจ้างเหมาท าอาหารโครงการขยะ 2,100.00 ตกลงราคา (นางราศรี ไชยวนัดี  2,100  บาท) (นางราศรี ไชยวนัดี  2,100  บาท)  -

21 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน นข 4344 ชร 2,500.00 ตกลงราคา (นายณรวรรณ จันทาพนู  2,500  บาท) (นายณรวรรณ จันทาพนู  2,500  บาท)  -

22 ค่าจ้างซ่อมแซมหอ้งน้ าชายหญิง อบต.แมอ้อ 14,000.00 ตกลงราคา (นายอุทยั เมืองดี 14,000  บาท) (นายอุทยั เมืองดี 14,000  บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 218,590.00 

แบบ ขสร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 28  กุมภาพันธ์ 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ
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โดยสังเขป

23 ค่าจ้างยานพาหนะรถโดยสารไม่ประจ าทาง 2 คัน โครงการศึกษาดูงาน 110,000.00 ตกลงราคา (นายศราวุฒิ วงศ์พลกานันท์ 110,000  บาท) (นายศราวุฒิ วงศ์พลกานันท์ 110,000  บาท)  -

24 ค่าจ้างเหมาท าอาหารโครงการอบรมเล้ียงโคขุน 15,600.00 ตกลงราคา (นางยุพนิ  ปนิตา 15,600  บาท) (นางยุพนิ  ปนิตา 15,600  บาท)  -

25 ค่าจ่างเหมาพฒันา ดูแลเวป็ไซต์ อบต.แม่อ้อ 3,000.00 ตกลงราคา (ร้านตุลย์เวป็ไซต์  3,000  บาท) (ร้านตุลย์เวป็ไซต์  3,000  บาท)  -

26 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพน่น้ าและยาเคมี 10,500.00 ตกลงราคา (ร้าน ส.การค้า 10,500  บาท) (ร้าน ส.การค้า 10,500  บาท)  -

27 ค่าจัดซ้ือยาและไม้ตบ 6,001.00 ตกลงราคา (ร้านโปรไฟร์เชพต้ีเรสคิว 6,001  บาท) (ร้านโปรไฟร์เชพต้ีเรสคิว 6,001  บาท)  -

28 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ท าแนวกันไฟ 2,500.00 ตกลงราคา (ร้านก้องจ าผักกูด  2,500  บาท) (ร้านก้องจ าผักกูด  2,500  บาท)  -

29 ค่าจัดซ้ือวคัซีน 11,500.00 ตกลงราคา (ร้านน้องพร้อมน้องพอ 11,500 บาท) (ร้านน้องพร้อมน้องพอ 11,500 บาท)  -

30 ค่าจัดซ้ือวสัดุประชาคม 6,093.00 ตกลงราคา (บริษทัวทิวสัการค้าเชียงราย 6,093 บาท) (บริษทัวทิวสัการค้าเชียงราย 6,093 บาท)  -

31 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงารครัว อบต.แม่อ้อ 6,924.00 ตกลงราคา (บริษทัวทิวสัการค้าเชียงราย 6,924 บาท) (บริษทัวทิวสัการค้าเชียงราย 6,924 บาท)  -

32 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้างซ่อมแซมฝายกั้นน้ า ม.10 8,133.00 ตกลงราคา (หจก.พพีกีารช่าง 66  8,133  บาท) (หจก.พพีกีารช่าง 66  8,133  บาท)  -

33 ค่าจัดซ้ือวสัดุอบรม 9,998.00 ตกลงราคา (บริษทัวทิวสัการค้าเขียงราย 9,998  บาท)(บริษทัวทิวสัการค้าเขียงราย 9,998  บาท)  -

34 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 6,060.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 6,060  บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 6,060  บาท)  -

35 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถขุดตีนตะขาบ  อบต.แม่อ้อ 22,147.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 22,147 บาท)(นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 22,147 บาท)  -

36 ก่อสร้างถังเก็บน้ าประปา ม.10 490,000.00 ตกลงราคา (หจก.พพีกีารช่าง 66  489,500  บาท) (หจก.พพีกีารช่าง 66  489,500  บาท)  -

37 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาล ม.13 634,000.00    ตกลงราคา (ร้านอยู่เจริญบาดาล 568,224.30  บาท) (ร้านอยู่เจริญบาดาล 568,224.30  บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 1,342,456.00

รวมเปน็จ านวนเงนิทั้งสิ้น 1,561,046.00 
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