
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 ค่าจ้างเหมานกัการภารโรง อบต.แม่อ้อ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000  บาท) (นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000  บาท)   -

2 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย อบต.แม่อ้อ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายอ านวย  ธรรมสอน 9,000  บาท) (นายอ านวย  ธรรมสอน 9,000  บาท)  -

3 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายใน อบต.แม่อ้อ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางสุพรรณี  หลักคง 9,000  บาท ) (นางสุพรรณี  หลักคง 9,000  บาท )  -

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

7 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และสนามหญ้า ศพด. อบต.แม่อ้อ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายจรูญ  บวัอินทร์ 9,000  บาท) (นายจรูญ  บวัอินทร์ 9,000  บาท)  -

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

9 ค่าจ้างเหมาพนกังานขับรถเทเลอร์ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายสมหมาย  พทุธวงค์ 9,000 บาท) (นายสมหมาย  พทุธวงค์ 9,000 บาท)  -

10 ค่าจ้างเหมาบริการบนัทกึข้อมูล 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางเบญจวรรณ  ปวงใจ 9,000 บาท) (นางเบญจวรรณ  ปวงใจ 9,000 บาท)  -

11 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบติัหนา้ทีง่านโครงการบริหารจัดการขยะ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายวิรุฬหสิ์น ค านอ้ย 9,000 บาท) (นายวิรุฬหสิ์น ค านอ้ย 9,000 บาท)  -

12 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงไฟฟา้สาธารณะ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นายพชิญะ นนัตา 9,000 บาท) (นายพชิญะ นนัตา 9,000 บาท)  -

13 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบติัหนา้ทีง่านงานทะเบยีนพาณิชย์  9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาววิจิตร จันจิมา 9,000 บาท) (นางสาววิจิตร จันจิมา 9,000 บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยพสัดุ,การเงินและบญัชีศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาวพรรณเพญ็ พทุธวงค์ 9,000 บาท)(นางสาวพรรณเพญ็ พทุธวงค์ 9,000 บาท)  -

15 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติงานในกองคลังงานบันทึกข้อมูลตามแบบส ารวจข้อมูลที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 4,930.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาวจฑุาทิพย์  วิจติราภรณ์ 4,930  บาท) (นางสาวจฑุาทิพย์  วิจติราภรณ์ 4,930 บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายใน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้าอบต.แม่อ้อ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (นางสุนย์ี  โยธา  9,000  บาท) (นางสุนย์ี  โยธา 9,000  บาท)  -

17 ค่าจัดซ้ือถุงมือดับเพลิง จ านวน 2 คู่ 5,900.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เชียงรายการดับเพลิง 5,900  บาท)) (หจก.เชียงรายการดับเพลิง 5,900 บาท))  -

18 ค่าจัดซ้ือทรายอะเบทเพือ่ก าจัดลูกน้ ายุงลาย จ านวน 15 ถัง 44,250.00 เฉพาะเจาะจง (หจก.เชียงรายการดับเพลิง 44,250 บาท) (หจก.เชียงรายการดับเพลิง 44,250 บาท)  -

19 ค่าจัดซ้ือนมยูเอชมร ศพด.ต้นกล้า 25,454.10 เฉพาะเจาะจง (สหกรณ์โคนมเชียงราย 25,454.10 บาท)(สหกรณ์โคนมเชียงราย 25,454.10 บาท)  -

20 ค่าจัดซ้ือนมยูเอชมร สพฐ.ต้นกล้า 81,453.12 เฉพาะเจาะจง (สหกรณ์โคนมเชียงราย 81,453.12 บาท)(สหกรณ์โคนมเชียงราย 81,453.12 บาท)  -

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 12,975.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านอภิวัฒนค้์าวัสดุ 12,975 บาท) (ร้านอภิวัฒนค้์าวัสดุ  12,975 บาท)  -

22 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพก์องคลัง 550.00 เฉพาะเจาะจง (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 550 บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 550 บาท)  -

23 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 6,081.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาวอชิยา วนชยางค์กลุ 6,081 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กลุ 6,081 บาท)  -

24 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถแบคโฮมอบต.แม่อ้อ 24,194.00 เฉพาะเจาะจง (นางสาวอชิยา วนชยางค์กลุ 24,194  บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กลุ 24,194 บาท)  -

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  พฤษภาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแมอ้่อ



25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที ่10 1,868,000.00 e-bidding (หจก.วิริยะธุรกจิกอ่สร้าง 1,148,000 บาท) (หจก.วิริยะธุรกจิกอ่สร้าง 1,148,000

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่ 18 2,063,000.00 e-bidding (หจก.วิริยะธุรกจิกอ่สร้าง 1,390,000 บาท) (หจก.วิริยะธุรกจิกอ่สร้าง 1,390,000 บาท)  -

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่11 2,522,000.00 e-bidding (บจก.ดีเจเอม็ คอนกรีต 1,440,600 บาท) (บจก.ดีเจเอม็ คอนกรีต 1,440,600  บาท)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,796,787.22 






