
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 ค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางและอาหารวา่ง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรุ่น 23,400.00      ตกลงราคา (นางราศรี  ไชยวนัดี 23,400  บาท) (นางราศรี  ไชยวนัดี 23,400  บาท)  -

12 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเคร่ืองเสียงรถประชาสัมพนัธ ์โครงการรดน้ าด าหวั 5918,500.00      ตกลงราคา (นายนรชน จันทร์แก้ว 18,500  บาท) (นายนรชน จันทร์แก้ว 18,500  บาท)  -

13 ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง โครงการรดน้ าด าหวั 59 28,000.00      ตกลงราคา (นางอารูณ  จันทร์แก้ว 28,000  บาท) (นางอารูณ  จันทร์แก้ว 28,000  บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาบรรจุเคมีเคร่ืองดับเพลิง 1,200.00       ตกลงราคา (ร้านแชมปดั์บเพลิงกู้ภยั 1,200  บาท) (ร้านแชมปดั์บเพลิงกู้ภยั 1,200  บาท)  -

15 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยโฟมบอร์ด 880.00          ตกลงราคา (ร้านอาร์ทแฟกทอร่ี 880  บาท) (ร้านอาร์ทแฟกทอร่ี 880  บาท)  -

16 ค่าจัดซ้ือชุด อปพร.จ านวน  51  ชุด 76,500.00 ตกลงราคา (ร้านสมาร์ท 76,500  บาท) (ร้านสมาร์ท 76,500  บาท)  -

17 ค่าจัดซ้ือของรางวลั โครงการรดน้ าด าหวั 59 37,500.00 ตกลงราคา (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 37,500  บาท) (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 37,500  บาท)  -

18 ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตร 8,070.00 ตกลงราคา (ร้านวรีะพนัธไ์ม้ 8,070 บาท) (ร้านวรีะพนัธไ์ม้ 8,070 บาท)  -

19 ค่าจัดซ้ือกระเบื้อง+ครอบวาตภยั ม.5,ม.7,ม.18 17,462.50 ตกลงราคา (ร้านอิฐเอกภณัฑ์วสัดุการค้า 17,462.50) (ร้านอิฐเอกภณัฑ์วสัดุการค้า 17,462.50)  -

20 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(น้ าด่ืม)ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า 1,360.00 ตกลงราคา (นางพรรัตน์  ชมเชย 1,360 บาท) (นางพรรัตน์  ชมเชย 1,360 บาท)  -

21 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  อบต.แม่อ้อ 11,212.00 กรณีพเิศษ (นางนงลักษณ์  กันจินะ 11,212 บาท) (นางนงลักษณ์  กันจินะ 11,212 บาท)  -

22 ค่าจัดซ้ือกระเบื้อง+ครอบวาตภยั 40,382.50 กรณีพเิศษ (ร้านพลพาณิชย์ 40,382.50 บาท) (ร้านพลพาณิชย์ 40,382.50 บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 366,467.00 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 29  เมษายน 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



แบบ ขสร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

23 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 6,400.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 6,400 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 6,400 บาท)  -

24 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถขุดตีนตะขาบ  อบต.แม่อ้อ 13,626.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 13,626 บาท)(นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 13,626 บาท)  -

25 ค่าจัดซ้ือนมถุง ศพด. 14,212.80      ตกลงราคา (สหกรณ์โคนมเชียงราย 14,212.80) (สหกรณ์โคนมเชียงราย 14,212.80)  -

26 ค่าจัดซ้ือนมกล่อง สพฐ. 22,510.18      ตกลงราคา (สหกรณ์โคนมเชียงราย 22,510.18 บาท) (สหกรณ์โคนมเชียงราย 22,510.18 บาท)  -

27 โครงการก่อสร้งอาคารอเนกประสงค์ ม.16 253,000.00    ตกลงราคา (ร้านวาสนาก่อสร้าง 253,000  บาท) (ร้านวาสนาก่อสร้าง 253,000  บาท)  -

28 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล ม.9 241,500.00    ตกลงราคา (ร้านฐิติกรณ์ก่อสร้าง 241,500  บาท) (ร้านฐิติกรณ์ก่อสร้าง 241,500  บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 551,248.98

รวมเปน็เงนิจ านวนเงนิทั้งสิ้น 917,715.98 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 29  เมษายน 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ




