
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 8,000.00 ตกลงราคา (นายจันทร์ดี  หลักคง 8,000  บาท) (นายจันทร์ดี  หลักคง 8,000  บาท)   -

3 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายใน อบต.แม่อ้อ 8,000.00 ตกลงราคา (นางสุนีย์  โยธา 8,000  บาท ) (นางสุนีย์  โยธา 8,000  บาท )  -

4 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการประชาชน อบต.แม่อ้อ 8,000.00 ตกลงราคา (นางวรัชญา  ยะทา 8,000  บาท) (นางวรัชญา  ยะทา 8,000  บาท)  -

5 ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า 8,000.00 ตกลงราคา (นายดวงเนตร  หลวงมอย 8,000  บาท) (นายดวงเนตร  หลวงมอย 8,000  บาท)  -

6 ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาอาคาร อบต.แม่อ้อ 8,000.00 ตกลงราคา (นายสมบรูณ์  เชื้อเมืองพาน 8,000  บาท) (นายสมบรูณ์  เชื้อเมืองพาน 8,000  บาท)  -

7 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต้นกล้าอบต.แม่อ้อ) 8,000.00 ตกลงราคา (นายจรูญ  บวัอินทร์ 8,000 บาท) (นายจรูญ  บวัอินทร์ 8,000 บาท)  -

8 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ อบต.แม่อ้อ 8,000.00 ตกลงราคา (นายถา นันตา 8,000 บาท) (นายถา นันตา 8,000 บาท)  -

9 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถตีนตะขาบ 9,000.00 ตกลงราคา (นายวรีะ  อุบลกิจ 9,000 บาท) (นายวรีะ  อุบลกิจ 9,000 บาท)  -

10 ค่าจ้างเหมาหน้าที่ประจ าศูนย์ช่วยเหลือสังคม(OSCC) 7,000.00 ตกลงราคา (นางสาวไิลวรรณ  พทุธวงค์ 7,000 บาท) (นางสาวไิลวรรณ  พทุธวงค์ 7,000 บาท)  -

11 ค่าจัดซ้ือแบบพมิพภ์าษี 7,274.05       ตกลงราคา (โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 7,274.05 บาท) (โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 7,274.05 บาท)  -

12 ค่าจัดซ้ือขนมของรางวลัวนัเด็กแหง่ชาติ 28,000.00      ตกลงราคา (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 28,000 บาท) (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 28,000 บาท)  -

13 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์กองคลัง (หมึก) 5,400.00       ตกลงราคา (หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส 5,400  บาท) (หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส 5,400  บาท)  -

14 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน  (กองช่าง) 8,701.00       ตกลงราคา (ร้านวิทวัสการค้าเชียงราย 8,701 บาท) (ร้านวิทวัสการค้าเชียงราย 8,701 บาท)  -

15 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือไฟปา่ 51,200.00      ตกลงราคา (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 51,200  บาท ) (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 51,200  บาท )  -

16 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า 5,110.00 ตกลงราคา (นางนงลักษณ์  กันจินะ 5,110  บาท) (นางนงลักษณ์  กันจินะ 5,110  บาท)  -

17 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร (เปล่ียนดรัม) 11,800.00 ตกลงราคา (หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส 11,800  บาท) (หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส 11,800  บาท)  -

18 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ วนัเด็กแหง่ชาติ 12,500.00 ตกลงราคา (นายบญุเปง็  นันติ 12,500 บาท) (นายบญุเปง็  นันติ 12,500 บาท)  -

19 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง วนัเด็กแหง่ชาติ 5,000.00 ตกลงราคา (นายบรรจบ  กันทอน 5,000  บาท) (นายบรรจบ  กันทอน 5,000  บาท)  -

20 ค่าจ้างเหมาท าฐานกิจกรรม วนัเด็กแหง่ชาติ 4,500.00 ตกลงราคา (นางสาวเกสร  เรือนออน 4,500  บาท) (นางสาวเกสร  เรือนออน 4,500  บาท)  -

21 ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์ กองช่าง 350.00          ตกลงราคา (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 350 บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 350 บาท)  -

22 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิลและแฟม้เอกสาร โครงการเผาตอซัง 3,600.00 ตกลงราคา (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์3,600  บาท) (ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์3,600  บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 245,435.05 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 29  มกราคม 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



แบบ ขสร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

23 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง โครงการเผาตอซัง 8,000.00 ตกลงราคา (นางลาศรี  ไชยวนัดี 8,000 บาท) (นางลาศรี  ไชยวนัดี 8,000 บาท)  -

24 ค่าจ้างเหมาไถ่แปลงสาธติ โครงการเผาตอซัง 3,200.00 ตกลงราคา (นายธชัพล  บตุรมี 3,200  บาท) (นายธชัพล  บตุรมี 3,200  บาท)  -

25 ค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.11 2,448,000.00 วธิพีเิศษ (หจก.พ.พนัธสุ์ริยะ 2,448,000  บาท) (หจก.พ.พนัธสุ์ริยะ 2,448,000  บาท)  -

26 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 7,150.00 กรณีพเิศษ (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 7,150  บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 7,150  บาท)  -

27 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถขุดตีนตะขาบ  อบต.แม่อ้อ 20,530.00 กรณีพเิศษ (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 20,530  บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 20,530  บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 2,486,880.00

รวมเปน็เงนิจ านวนเงนิทั้งสิ้น 2,732,315.05 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 29  มกราคม 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ




