
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 ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปดิไฮสปดีโดม จ านวน 2 ตัว 94,500.00      ตกลงราคา (บจก.เอ.เอช.คอมเซิร์ฟ 94,500  บาท) (บจก.เอ.เอช.คอมเซิร์ฟ 94,500  บาท)  -

12 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว อบต.แม่อ้อ 9,600.00       ตกลงราคา (นางนงลักษณ์  กันจินะ 9,600  บาท) (นางนงลักษณ์  กันจินะ 9,600  บาท)  -

13 ค่าจัดซ้ือปฏทินิ จ านวน 3,000 ชุด 99,000.00      ตกลงราคา (นายพทิกัษ ์ หน่อหล้า  99,000  บาท) (นายพทิกัษ ์ หน่อหล้า 99,000  บาท)  -

14 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงานหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,600.00       ตกลงราคา (หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส 9,600  บาท) (หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส 9,600 บาท)  -

15 ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 2,450.00       ตกลงราคา (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 2,450  บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 2,450 บาท)  -

16 ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 1,754.00 ตกลงราคา (บจก.วทิวสัการค้าเชียงราย  1,754  บาท) (บจก.วทิวสัการค้าเชียงราย 1,754 บาท)  -

17 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงานปลัด 13,931.00 ตกลงราคา (บจก.วทิวสัการค้าเชียงราย 13,93  บาท) (บจก.วทิวสัการค้าเชียงราย 13,931  บาท)  -

18 ค่าจัดซ้ือถ้วยรางวลั/เหรียญรางวลั กีฬาเด็กและเยาวชน 10,000.00 ตกลงราคา (น.ส.ลัดดาพร  บวัอินทร์  10,000  บาท) (น.ศ.ลัดดาพร  บวัอินทร์ 10,000  บาท)  -

19 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว น้ าด่ืม อบต.แม่อ้อ 3,100.00 ตกลงราคา (นางพรรัตน์  ชมเชย  3,100  บาท) (นางพรรัตน์  ชมเชย 3,100 บาท)  -

20 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว น้ าด่ืม ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.แม่อ้อ 1,500.00 ตกลงราคา (นางพรรัตน์  ชมเชย  1,500  บาท) (นางพรรัตน์  ชมเชย 1,500 บาท)  -

21 ค่าจ้างเหมารับรองผู้เข้าร่วมประชุมศูนย์ อปพร. ปี 59 1,400.00       ตกลงราคา (นายทว ี ยะทา  1,400  บาท) (นายทว ี ยะทา  1,400  บาท)  -

22 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่งประชุมสภา สมัยที่ 4/2558 6,500.00 ตกลงราคา (นางอารูณ  จันทร์แก้ว  6,500  บาท)  (นายอารูณ  จันทร์แก้ว 6,500  บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 355,335.00 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 30  ธันวาคม 2558

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



แบบ ขสร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

23 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน 18,000.00 ตกลงราคา (นายอินปั๋น  บรีุแก้ว  18,000  บาท) (นายอินปั๋น  บรีุแก้ว  18,000  บาท)  -

24 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 10,780.00 กรณีพเิศษ (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 10,780  บาท)(นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 10,780  บาท)  -

25 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถขุดตีนตะขาบ  อบต.แม่อ้อ 15,127.00 กรณีพเิศษ (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 15,127  บาท)(นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 15,127  บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 43,907.00

รวมเปน็เงนิจ านวนเงนิทั้งสิ้น 399,242.00 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 30  ธันวาคม  2558

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ




