
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 ค่าจ้างเหมาส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการของ อบต.แม่อ้อ 11,000.00      ตกลงราคา (นายต่วน  เดชกล้า 3,000  บาท) (นายต่วน  เดชกล้า 3,000  บาท)  -

12 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่งประชุมสภาอบต.แม่อ้อ 13,000.00      ตกลงราคา (นายสุเมธ ี มีเดช 14,000  บาท) (นายสุเมธ ี มีเดช 14,000  บาท)  -

13 ค่าจ้างเหมาวนัแม่ 40,000.00      ตกลงราคา (ร้าน ป.ปร้ินต้ิง 1,490 บาท) (ร้าน ป.ปร้ินต้ิง 1,490 บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินศุนย์พฒันาเด็กเล็ก 10,000.00      ตกลงราคา (ร้านเชียงรายการดับเพลิง 40,000  บาท) (ร้านเชียงรายการดับเพลิง 40,000  บาท)  -

15 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิลซักซ้อมการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น 300.00          ตกลงราคา (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 94,500  บาท)(ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 94,500  บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาสูบส่ิงปฎกิูล อบต.แม่อ้อ 5,000.00 ตกลงราคา (ร้านจักรแก้วพาณิชย์  11,430  บาท) (ร้านจักรแก้วพาณิชย์  11,430  บาท)  -

17 คาจ้างเหมาจัดหาวสัดุอุปกรณ์ อบรม อปพร. 8,700.00 ตกลงราคา (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 9,148  บาท) (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 9,148  บาท)  -

18 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง อบรม อปพร. 9,000.00 ตกลงราคา (ร้านดวงเจริญ 4,913  บาท) (ร้านดวงเจริญ 4,913  บาท)  -

19 ค่าจัดซ้ือต้นไม้โครงการหนึ่งคนหนึ่งฝนหนึ่งตนเพื่อมวลชนชาวไทย 10,000.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล11,813 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล11,813 บาท)  -

20 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้างซ่อมแซมรางส่งน้ าคอนกรีต ม.10 2,901.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 7,423 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 7,423 บาท)  -

21 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ อบต.แม่อ้อ 10,000.00 ตกลงราคา (ร้านสหกรณ์โคนมเชียงราย 14,212.80) (ร้านสหกรณ์โคนมเชียงราย 14,212.80)  -

22 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 11,813.64 ตกลงราคา (ร้านสหกรณ์โคนมเชียงราย34,584.48 บาท) (ร้านสหกรณ์โคนมเชียงราย34,584.48 บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 233,714.64 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 29  กรกฎาคม 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



แบบ ขสร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

23 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถขุดตีนตะขาบ  อบต.แม่อ้อ 7,423.00 ตกลงราคา  -

ค่าจัดซ้ือนมศพด. 14,212.80 ตกลงราคา

ค่าจัดซ้ือนมสพฐ. 34,584.48 ตกลงราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 99,500.00 ตกลงราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 200,000.00 ตกลงราคา

รวมเปน็เงนิ 355,720.28

รวมเปน็เงนิจ านวนเงนิทั้งสิ้น 589,434.92 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 29  กรกฎาคม 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ


