
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 ค่าจ้างเหมาท าเวบ็ไซต์ประชาสัมพนัธ ์อบต.แม่อ้อ 3,000.00       ตกลงราคา (ร้านนายตุลย์เวบ็ไซต์ 3,000  บาท) (ร้านนายตุลย์เวบ็ไซต์ 3,000  บาท)  -

12 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถขุดตีนตะขาบ 25,792.35      ตกลงราคา (หจก.เอสที.มอเตอร์ 2557 25,792.35 บาท) (หจก.เอสที.มอเตอร์ 2557 25,792.35 บาท)  -

13 ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพนัธท์างการศึกษา 4,000.00       ตกลงราคา (ร้านอาร์ทแฟกทอร่ี 4,000  บาท) (ร้านอาร์ทแฟกทอร่ี 4,000  บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถตู้ 7,620.00       ตกลงราคา (นายต่วน  เดชกล้า 7,620 บาท) (นายต่วน  เดชกล้า 7,620 บาท)  -

15 ค่าจ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์พร้อมปา้ยอบรม อปพร. 2,800.00       ตกลงราคา (นายทว ี ยะทา 2,800  บาท) (นายทว ี ยะทา 2,800  บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาท าอาหารอบรม อปพร. 14,400.00 ตกลงราคา (นางราศรี ไชยวนัดี 14,400  บาท) (นางราศรี ไชยวนัดี 14,400  บาท)  -

18 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์(กองช่าง) 8,300.00 ตกลงราคา (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 8,300  บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 8,300  บาท)  -

19 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 6  เคร่ือง 172,400.00 ตกลงราคา (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 172,400  บาท) (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 172,400  บาท)  -

20 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3  เคร่ือง 98,700.00 ตกลงราคา (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 98,700  บาท) (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 98,700  บาท)  -

21 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 เคร่ือง 98,700.00 ตกลงราคา (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 98,700  บาท) (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 98,700  บาท)  -

22 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 850.00 ตกลงราคา (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 850 บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 850 บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 538,562.35 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  มีนาคม 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



แบบ ขสร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

23 ค่าจัดซ้ือหนิคลุกซ่อมแซมถนนการเกษตร ม.9 50,895.00 ตกลงราคา (ร้านชัยบริการ 50,895  บาท) (ร้านชัยบริการ 50,895  บาท)  -

24 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 10,148.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 10,148 บาท)(นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 10,148 บาท)  -

25 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถขุดตีนตะขาบ  อบต.แม่อ้อ 22,670.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 22,670 บาท)(นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 22,670 บาท)  -

26 ค่าจัดซ้ือนมถุง สพฐ. 38,881.22      ตกลงราคา (สหกรณ์โคนมเชียงราย 38,881.22 บาท) (สหกรณ์โคนมเชียงราย 38,881.22 บาท)  -

27 ค่าจัดซ้ือนมกล่อง สพฐ. 97,280.80      ตกลงราคา (สหกรณ์โคนมเชียงราย 97,280 บาท) (สหกรณ์โคนมเชียงราย 97,280 บาท)  -

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 198,100.00    ตกลงราคา (หจก.ทพิย์ทองทรัพย์ 198,100 บาท) (หจก.ทพิย์ทองทรัพย์ 198,100 บาท)  -

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 149,100.00    ตกลงราคา (หจก.ทนายก่อสร้าง 149,100  บาท) (หจก.ทนายก่อสร้าง 149,100  บาท)  -

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 150,100.00    ตกลงราคา (หจก.ทศวรรษจันทร์เจริญ 150,100 บาท) (หจก.ทศวรรษจันทร์เจริญ 150,100 บาท)  -

31 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหนิคลุก ม.17 93,500.00 ตกลงราคา (ร้านชัยบริการ 93,500  บาท) (ร้านชัยบริการ 93,500  บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 810,675.02

รวมเปน็เงนิจ านวนเงนิทั้งสิ้น 1,349,237.37 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  มีนาคม 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ


