
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก ศพด. 30,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางบรรเลง  พทุธวงค์ 30,000  บาท) (นางบรรเลง  พทุธวงค์ 30,000  บาท)   -

2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ อบต.แม่อ้อ กลางวัน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000  บาท) (นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000  บาท)   -

3 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายใน อบต.แม่อ้อ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางสุนีย์  โยธา 9,000  บาท ) (นางสุนีย์  โยธา 9,000  บาท )  -

4 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางวรัชญา  ยะทา 9,000  บาท) (นางวรัชญา  ยะทา 9,000  บาท)  -

5 ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาดศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายดวงเนตร  หลวงมอย 9,000  บาท) (นายดวงเนตร  หลวงมอย 9,000  บาท)  -

6 ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาอาคาร อบต.แม่อ้อ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายอินสม เชื้อเมืองพาน 9,000  บาท) (นายอินสม เชื้อเมืองพาน 9,000  บาท)  -

7 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ศพด.ต้นกล้าอบต.แม่อ้อ กลางคืน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายจรูญ  บวัอินทร์ 9,000 บาท) (นายจรูญ  บวัอินทร์ 9,000 บาท)  -

8 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ศพด. อบต.แม่อ้อ กลางวนั 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายถา นันตา 9,000 บาท) (นายถา นันตา 9,000 บาท)  -

9 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถตีนตะขาบ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายวรีะ  อุบลกิจ 9,000 บาท) (นายวรีะ  อุบลกิจ 9,000 บาท)  -

10 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ออกแบบ ดูแลเวป็ไซต์ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาวณัฐวรา  พทุธวงค์ 9,000 บาท) (นางสาวณัฐวรา พทุธวงค์ 9,000 บาท)  -

11 ค่าจ้างเหมาท าอาหารประชุมคณะกรรมการ ศบกต.ต าบลแม่อ้อ 3,640.00       เฉพาะเจาะจง นางอาภาวรรณ พทุธวงค์ 3,640 บาท) นางอาภาวรรณ พทุธวงค์ 3,640 บาท)  -

12 ค่าจ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปดิ 7,900.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 7,900 บาท)) (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 7,900 บาท))  -

13 ค่าจ้างเหมาซ่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต ม.20 1,500.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 1,500 บาท)) (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 1,500 บาท))  -

14 ค่าจ้างเหมาท าอาหารวา่งประชุมแผนพฒันา 4,875.00 เฉพาะเจาะจง (นางนงลักษณ์  กันจินะ  4,875  บาท) (นางนงลักษณ์  กันจินะ  4,875  บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่งประชุมสภาสมัยสามัญคร้ังที4่ 5,720.00 เฉพาะเจาะจง (นางสายค า  วงค์ชมภ ู 5,720  บาท) (นางสายค า  วงค์ชมภ ู 5,720  บาท)  -

17 ค่าจัดซ้ือทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 10,100.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านต.เหมืองง่า คอนกรีต 10,100  บาท) (ร้านต.เหมืองง่า คอนกรีต 10,100  บาท)  -

18 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืม อบต.แม่อ้อ 2,380.00 เฉพาะเจาะจง (นางพรรัตน์  ชมเชย 2,380 บาท) (นางพรรัตน์  ชมเชย 2,380 บาท)  -

19 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืม ศพด.ต้นกล้า 1,360.00 เฉพาะเจาะจง (นางพรรัตน์  ชมเชย 1,360 บาท) (นางพรรัตน์  ชมเชย 1,360 บาท)  -

20 ค่าจัดซ้ือทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 11,100.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอท 11,100  บาท) (หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอท 11,100  บาท)  -

21 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 3,500.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 3,500 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 3,500 บาท)  -

22 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถแบคโฮมอบต.แม่อ้อ 5,442.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 5,442  บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 5,442  บาท)  -

23 ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก 20,500.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.ทเีค ซัพพลายเชียงราย 20,500 บาท)(หจก.ทเีค ซัพพลายเชียงราย 20,500 บาท)

รวมเปน็เงนิ 192,017.00 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 29  ธันวาคม 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



แบบ ขสร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

24 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่อ้อ  ปกูระเบื้อง 160,000.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านจิรนันทส์ปดีซัพพลาย 159,000  บาท)(ร้านจิรนันทส์ปดีซัพพลาย 159,000  บาท)  -

25 ค่าจ้างปรับปรุงถนนหนิคลุกสู่พื้นที่การเกษตรสายหนองผา ม.2 250,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เสน่ห ์29 เชียงราย 221,500  บาท (หจก.เสน่ห ์29 เชียงราย 221,500  บาท  -

26 ค่าจ้างปรับปรุงถนนหนิคลุกสู่พื้นที่การเกษตรสายร่องโจ้ ม.13 250,000.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านนิกรณ์  221,500  บาท) (ร้านนิกรณ์  221,500  บาท)  -

 -

รวมเปน็เงนิ 660,000.00  -

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 852,017.00

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 29  ธันวาคม 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ


