
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

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

2 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ อบต.แม่ออ้ กลางวัน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000  บาท) (นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000  บาท)   -

3 ค่าจ้างเหมาเจ้าหนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยในสถานทีร่าชการ อบต.แมอ้อ กลางคืน9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายอ านวย  ธรรมสอน 9,000  บาท) (นายอ านวย  ธรรมสอน 9,000  บาท)  -

4 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายใน อบต.แม่อ้อ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางสุนย์ี  โยธา 9,000  บาท ) (นางสุนย์ี  โยธา 9,000  บาท )  -

5 ค่าจ้างเหมาเจ้าหนา้ทีธุ่รการกองการศึกษา 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางวรัชญา  ยะทา 9,000  บาท) (นางวรัชญา  ยะทา 9,000  บาท)  -

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

7 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และสนามหญ้า อบต.แม่อ้อ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายอินสม  เชื้อเมืองพาน 9,000  บาท) (นายอินสม  เชื้อเมืองพาน 9,000  บาท)  -

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

9 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ศพด. อบต.แม่ออ้ กลางวัน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายถา นนัตา 9,000  บาท) (นายถา นนัตา 9,000  บาท)  -

10 ค่าจ้างเหมาพนกังานขับรถตีนตะขาบ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายวีระ  อุบลกิจ 12,000  บาท) (นายวีระ  อุบลกิจ 12,000  บาท)  -

11 ค่าจ้างเหมาเจ้าหนา้ทีอ่อกแบบ ดูแลเว็ปไซต์ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาวณัฐวรา พทุธวงค์ 9,000  บาท) (นางสาวณัฐวรา พทุธวงค์ 9,000  บาท)  -

12 ค่าจ้างเหมาท าอาหารประชุมคณะกรรมการ ศบกต.ต าบลแม่อ้อ 3,640.00     เฉพาะเจาะจง (นางอาภาวรรณ พทุธวงค์ 9,000  บาท) (นางอาภาวรรณ พทุธวงค์ 9,000  บาท)  -

13 ค่าจ้างเหมารถตู้ โครงการส่งเสริมการพฒันาอาชีพตามหลักเศษฐกิจพอเพยีง 6,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายอุดม  พทุธวงค์ 6,000 บาท) (นายอุดม  พทุธวงค์ 6,000 บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนลิพร้อมอุปกรณ์ 1,100.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์1,100  บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์1,100  บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยภาพฝีพระหตัถ์ 790.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์790 บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์790 บาท)  -

17 ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการามีส่วนร่วมด้านการป้องกนัหมอกควันและไฟป่า 1,500.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์1,500  บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์1,500  บาท)  -

18 ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 11,590.00 เฉพาะเจาะจง (นายสุธรรม ทามัน 11,590 บาท) (นายสุธรรม ทามัน 11,590 บาท)  -

19 ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพนัธ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมปอ้งกันหมอกควัน 2,400.00 เฉพาะเจาะจง (นายนรชน  จันทร์แก้ว 2,400  บาท) (นายนรชน  จันทร์แก้ว 2,400  บาท)  -

20 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบติังานในส านกังานปลัด 72,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางเบญจวรรณ  ปวงใจ 72,000 บาท) (นางเบญจวรรณ  ปวงใจ 72,000 บาท)  -

21 ค่าจ้างเหมาบริการบนัทกึข้อมูล ากองช่าง 72,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายกษิดิศ   ค านอ้ย 72,000 บาท) (นายกษิดิศ   ค านอ้ย 72,000 บาท)  -

22 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 9,500.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 9,500  บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 9,500  บาท)  -

23 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถแบคโฮมอบต.แม่อ้อ 4,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 4,000  บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 4,000  บาท)

รวมเป็นเงิน 307,520.00 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  มกราคม 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลแมอ้่อ



แบบ ขสร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

24 ค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 800.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์800 บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์800 บาท)  -

25 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 5,500.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านบา้นบวัสายพนิ 5,500  บาท) (ร้านบา้นบวัสายพนิ 5,500  บาท)  -

26 ค่าจัดซ้ือหนิกรวดแม่น้ าปนทราย 43,581.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านสิงหท์รพาณิชย์ 43,581 บาท) (ร้านสิงหท์รพาณิชย์ 43,581 บาท)  -

27 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร จ านวน 2 เคร่ือง 35,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก. ที เค ซัพพลายเชียงราย 35,000 บาท) (หจก. ที เค ซัพพลายเชียงราย 35,000 บาท)  -

28 ค่าจัดซ้ือชุดไฟกิ่งถนนด้วยแสงอาทยิต์ จ านวน 2 ต้น 45,300.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.แฮบปี้ แพลนเน็ต โซลูซ่ัน 45,300 บาท) (หจก.แฮบปี้ แพลนเน็ต โซลูซ่ัน 45,300 บาท)  -

29 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 32,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก. ที เค ซัพพลายเชียงราย 32,000 บาท) (หจก. ที เค ซัพพลายเชียงราย 32,000 บาท)  -

30 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบเติมหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์4 เคร่ือง 17,200.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 17,200 บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 17,200 บาท)  -

31 ค่าจัดซ้ือผ้าม่านฉากเวทพีร้อมอุปกรณ์การติดต้ัง 89,000.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านนฤมลผ้าม่าน อลูมิเนียม 89,000 บาท) (ร้านนฤมลผ้าม่าน อลูมิเนียม 89,000 บาท)  -

32 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น 19,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.ที เค ซัพลลาย เชียงราย 19,000 บาท) (หจก.ที เค ซัพลลาย เชียงราย 19,000 บาท)  -

33 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ช็ค 38,900.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส 38,900 บาท) (หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส 38,900 บาท)  -

34 ค่าจัดซ้ือไม้กวาด โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมปอ้งกันหมอกควัน 7,200.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านยงเกษมเคร่ืองครัว 7,200 บาท) (ร้านยงเกษมเคร่ืองครัว 7,200 บาท)  -

35 ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส านกังาน  จ านวน 2 เคร่ือง 59,400.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.ที เค ซัพลลายเชียงราย 59,400 บาท) (หจก.ที เค ซัพลลายเชียงราย 59,400 บาท)  -

36 ค่าโครงการก่อสร้งถนน คสล.ภายใน อบต.แม่อ้อ 287,500.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เค.ท ีสโตน 287,500 บาท) (หจก.เค.ท ีสโตน 287,500 บาท)  -

37 ค่าโครงการก่อสร้งถนน คสล. ม.20 249,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เสนห่ ์29 เชียงราย 249,000 บาท) (หจก.เสนห่ ์29 เชียงราย 249,000 บาท)  -

38 ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 249,000.00 เฉพาะเจาะจง (หจก. เค. ท ีสโตน 249,000 บาท) (หจก. เค. ท ีสโตน 249,000 บาท)  -

 -

รวมเป็นเงิน ########  -

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ########

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  มกราคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแมอ้่อ


