
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 9,000.00 ตกลงราคา (นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000  บาท) (นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000  บาท)   -

3 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายใน อบต.แม่อ้อ 9,000.00 ตกลงราคา (นางสุนีย์  โยธา 9,000  บาท ) (นางสุนีย์  โยธา 9,000  บาท )  -

4 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ 9,000.00 ตกลงราคา (นางวรัชญา  ยะทา 9,000  บาท) (นางวรัชญา  ยะทา 9,000  บาท)  -

5 ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาดศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า 9,000.00 ตกลงราคา (นายดวงเนตร  หลวงมอย 9,000  บาท) (นายดวงเนตร  หลวงมอย 9,000  บาท)  -

6 ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาอาคาร อบต.แม่อ้อ 9,000.00 ตกลงราคา (นายอินสม เชื้อเมืองพาน 9,000  บาท) (นายอินสม เชื้อเมืองพาน 9,000  บาท)  -

7 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ศพด.ต้นกล้าอบต.แม่อ้อ กลางคืน 9,000.00 ตกลงราคา (นายจรูญ  บวัอินทร์ 9,000 บาท) (นายจรูญ  บวัอินทร์ 9,000 บาท)  -

8 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ศพด. อบต.แม่อ้อ กลางวัน 9,000.00 ตกลงราคา (นายถา นันตา 9,000 บาท) (นายถา นันตา 9,000 บาท)  -

9 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถตีนตะขาบ 12,000.00 ตกลงราคา (นายวรีะ  อุบลกิจ 9,000 บาท) (นายวรีะ  อุบลกิจ 9,000 บาท)  -

10 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ออกแบบ ดูแลเวป็ไซต์ 9,000.00 ตกลงราคา (นางสาวไิลวรรณ  พทุธวงค์ 9,000 บาท) (นางสาวไิลวรรณ  พทุธวงค์ 9,000 บาท)  -

11 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 11,800.00      ตกลงราคา (หจก.เม็งราย ซัพพลาย 11,800  บาท) (หจก.เม็งราย ซัพพลาย 11,800  บาท)  -

12 ค่าจ้างเหมาจ้างเหมาท าอาหารวา่ง โครงการรณรงค์ปอ้งกันเหตุสาธารณภยั 1,300.00       ตกลงราคา (นางนงลักษณ์  กันจินะ 1,300  บาท) (นางนงลักษณ์  กันจินะ 1,300  บาท)  -

13 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนั เจ้าหน้าที่ผู้สังเกตุการณ์ ลงคะแนนถอดถอนนายก 3,500.00       ตกลงราคา (นางประไพพศิ  พยายาม 3,500  บาท) (นางประไพพศิ  พยายาม 3,500  บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการอบรมจัดดอกไม้สดและดอกแห้ง 20,100.00      ตกลงราคา (นางบวันาค  ทาละไล  20,100  บาท) (นางบวันาค  ทาละไล  20,100  บาท)  -

15 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงานหมึกคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,600.00 ตกลงราคา (หจก.เม็งราย ซัพพลาย 9,600  บาท) (หจก.เม็งราย ซัพพลาย 9,600  บาท)  -

16 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 32,150.00 ตกลงราคา (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 32,150  บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 32,150  บาท)  -

17 ค่าจัดซ้ือดินลูกรังเพื่อถมปรับพื้นที่ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.แม่อ้อ 40,845.00 ตกลงราคา (ร้านนิกรณ์ 40,845 บาท) (ร้านนิกรณ์ 40,845 บาท)  -

18 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน อบต.แม่อ้อ 33,455.50 ตกลงราคา (บริษทัวทิวสัการค้า  33,455.50  บาท) (บริษทัวทิวสัการค้า  33,455.50  บาท)  -

19 ค่าจัดซ้ือทอ่ขนาด 30x200 เซนติเมตร ฝายพระราชด าริ จ านวน 30 ทอ่น 7,920.00 ตกลงราคา (ร้าน ต.เหมืองง่าคอนกรีต  7,920 บาท) (ร้าน ต.เหมืองง่าคอนกรีต  7,920 บาท)  -

20 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 5,070.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 5,070 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 5,070  บาท)  -

21 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถขุดตีนตะขาบ  อบต.แม่อ้อ 15,605.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 15,605 บาท)(นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 15,605 บาท)  -

22 ค่าจัดซ้ือนมถุง สพฐ. 74,933.84 ตกลงราคา (ร้านสหกรณ์โคนมเขียงราย  74,933.84 บาท) (ร้านสหกรณ์โคนมเขียงราย  74,933.84 บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 370,279.34 

แบบ ขสร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  มกราคม 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

23 ค่าจัดซ้ือนมถุง ศพด. 25,918.62 ตกลงราคา (ร้านสหกรณ์โคนมเขียงราย  25,918.62 บาท) (ร้านสหกรณ์โคนมเขียงราย  25,918.62 บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 25,918.62

รวมเปน็จ านวนเงนิทั้งสิ้น 396,197.96 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 31  มกราคม 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ


