
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 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารว่าง คณะกรรมการ ศบกต.แม่อ้อ 3,640.00       ตกลงราคา (นางอาภาวรรณ พทุธวงค์ 3,640 บาท) (นางอาภาวรรณ พทุธวงค์ 3,640 บาท)  -

13 ค่าจ้างเหมาท ากรอบรูปและเกียรติบตัรแก่อุ้ยตัวอย่าง 6,000.00       ตกลงราคา (นายราชันย์ ทพิย์ศรีจันทร์ 6,000 บาท) (นายราชันย์ ทพิย์ศรีจันทร์ 6,000 บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาจัดเวทีสถานที่ตกแต่งเวทีที่สรงน้ าพระ เคร่ืองเสียง ประชาสัมพันธ์ 37,400.00 ตกลงราคา (นายบญุเปง็ นันติ 37,400  บาท) (นายบญุเปง็ นันติ 37,400  บาท)  -

15 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันส าหรับผู้ที่มาแสดงความสามารถโครงการป๋าเวณี 25,000.00 ตกลงราคา (นางสาวสุพรรณ ธรรมสอน 25,000  บาท) (นางสาวสุพรรณ ธรรมสอน 25,000  บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถน้ า 33,350.00 ตกลงราคา (นายต่วน เดชกล้า 33,350 บาท) (นายต่วน เดชกล้า 33,350 บาท)  -

17 ค่าจ้างเหมาท าอาหารวา่งจัดประชุมจัดท าแผน อบต.แม่อ้อ 4,900.00 ตกลงราคา (นางสาวสุพรรณ ธรรมสอน 4,900 บาท) (นางสาวสุพรรณ ธรรมสอน 4,900 บาท)  -

18 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,300.00 ตกลงราคา (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์8,300 บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์8,300 บาท)  -

19 ค่าจ้างเหมาท าอาหารประชุมสภาสมัยวสิามัญ คร้ังที่ 1 5,720.00 ตกลงราคา (นางอารูณ  จันทร์แก้ว 5,720 บาท) (นางอารูณ  จันทร์แก้ว 5,720 บาท)  -

20 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่โครงการออกหน่วยเลือกต้ังใหบ้ริการประชาชน 17,000.00 ตกลงราคา (นางอารูณ  จันทร์แก้ว 17,000 บาท) (นางอารูณ  จันทร์แก้ว 17,000 บาท)  -

21 ค่าจัดซ้ือวสัดุชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต 8,500.00 ตกลงราคา (หจก.ซี.ไอ.ว ี8,500  บาท) (หจก.ซี.ไอ.ว ี8,500  บาท)  -

22 ค่าจัดซ้ือปนูซีเมนต์ ม.12 6,000.00 ตกลงราคา (หจก.ต.เหมืองง่าคอนกรีต 6,000  บาท) (หจก.ต.เหมืองง่าคอนกรีต 6,000  บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 269,810.00 

แบบ ขสร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 28  เมษายน 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

23 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3 รายการ 22,750.00 ตกลงราคา (ร้านโปรโฟร์เซฟต้ีเรชคิว 22,750 บาท) (ร้านโปรโฟร์เซฟต้ีเรชคิว 22,750 บาท)  -

24 ค่าจัดหวัฉีดน้ าดับเพลิง 25,500.00 ตกลงราคา (ร้านโปรโฟร์เซฟต้ีเรชคิว 25,500  บาท) (ร้านโปรโฟร์เซฟต้ีเรชคิว 25,500  บาท)  -

25 ค่าจัดซ้ือทรายถม 46,050.00 ตกลงราคา (ร้านสิงหท์รพาณิชย์ 46,050 บาท) (ร้านสิงหท์รพาณิชย์ 46,050 บาท)  -

26 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์โครงการเสียงตามสาย ม.3 48,300.00 ตกลงราคา (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิคส์ 48,300  บาท)(ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิคส์ 48,300  บาท)  -

27 ค่าจัดซ้ือของรางวลัการแสดงความสามารถผู้สูงอายุ 19,000.00 ตกลงราคา (ร้านชญาพรธรุกิจ 19,000 บาท) (ร้านชญาพรธรุกิจ 19,000 บาท)  -

28 ค่าจัดซ้ือกระจกโพลีคาร์บอนเสาเหล็กชุบสัลวาไนซ์ พร้อมติดต้ัง จ านวน 3 ชุด 13,500.00 ตกลงราคา (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิคส์ 13,500  บาท)(ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิคส์ 13,500  บาท)  -

29 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมน้ าแข็งต้ังด่านโครงการรณณรงค์ปอ้งกันเหตุการฺณ์เทศกาลสงกรานต์3,640.00 ตกลงราคา (นางนงลักษณ์  กันจินะ 3,640 บาท) (นางนงลักษณ์  กันจินะ 3,640 บาท)  -

30 ค่าจัดซ้ือวสัดุซ่อมแซมบา้นเรือนที่อยู่อาส ย (กระเบื้อง+สังกะสี) 105,705.00 ตกลงราคา (หจก.พ.ีพ.ีการช่าง 99 105,705 บาท ) (หจก.พ.ีพ.ีการช่าง 99 105,705 บาท )  -

31 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าซัมเมอร์ ม.4 26,000.00 ตกลงราคา (ร้าน ส.การค้า 26,000 บาท) (ร้าน ส.การค้า 26,000 บาท)  -

32 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 4 ส่วน 37,249.00 ตกลงราคา (บ.วทิวสัการค้า 37,249 บาท) (บ.วทิวสัการค้า 37,249 บาท)  -

33 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 20,297.00 ตกลงราคา (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 20,297 บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 20,297 บาท)  -

34 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 7,830.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 7,830 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 7,830 บาท)  -

35 ค่าจัดซ้ือน้ ามันขุดตีนตะขาบ 18,866.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 18,866 บาท)(นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 18,866 บาท)  -

36 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 119,500.00 ตกลงราคา (ร้านเชียงรายซัพพลายเซอร์วิส 119,500 บาท) (ร้านเชียงรายซัพพลายเซอร์วิส 119,500 บาท)

37 โครงการก่อสร้างหอ้งควบคุมประตูน้ า ม.10 32,000.00 ตกลงราคา (หจก.พ.ีพ.ีการช่าง 99  32,000 บาท) (หจก.พ.ีพ.ีการช่าง 99  32,000 บาท)

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.19 250,000.00 ตกลงราคา (หจก.เค.ท ีสโตน 250,000 บาท) (หจก.เค.ท ีสโตน 250,000 บาท)

39 โครงการก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. ม.7 286,000.00 ตกลงราคา (หจก.เค.ท ีสโตน 286,000 บาท) (หจก.เค.ท ีสโตน 286,000 บาท)

40 โครงการก่อสร้างเรียงหนิแนวล าน้ าแม่อ้อใน ม.1 250,000.00 ตกลงราคา (ร้านพลอยชมพ ู250,000 บาท) (ร้านพลอยชมพ ู250,000 บาท)

41 จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุ (ปคิอัพแบบดับเบิ้ลแค๊บดีเซล) 787,000.00 สอบราคา (บ.อเมริกันมอเตอร์  717,500 บาท) (บ.อเมริกันมอเตอร์  717,500 บาท)

รวมเปน็เงนิ 2,119,187.00

รวมเปน็จ านวนเงนิทั้งสิ้น 2,388,997.00 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 28  เมษายน  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ


