
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 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอรื(ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ) 800.00          ตกลงราคา (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 800  บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 800  บาท)  -

12 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ผาช้างมูบ 5,000.00       ตกลงราคา (นางบวัลอง  แสนใจนา 5,000  บาท)) (นางบวัลอง  แสนใจนา 5,000  บาท))  -

13 ค่าจ้างเหมาซ่อมฝายชะลอน้ า ม.7 21,000.00      ตกลงราคา (หจก.พ.ีพกีารช่าง 66  21,000  บาท) (หจก.พ.ีพกีารช่าง 66  21,000  บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง ประเมินประสิทธภิาพ 3,800.00       ตกลงราคา (นางสาวรุ่งนภา  เตชอ้าย 3,800  บาท) (นางสาวรุ่งนภา  เตชอ้าย 3,800  บาท)  -

15 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ส าหรับผู้ที่มาร่วมงานพระเจ้าบุ 8,000.00       ตกลงราคา (นายบญุเปง็  นันติ 8,000  บาท) (นายบญุเปง็  นันติ 8,000  บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาจัดขบวนพระเจ้าบุ 7,000.00 ตกลงราคา (นายสาย  ใจวะดี 7,000  บาท) (นายสาย  ใจวะดี 7,000  บาท)  -

17 ค่าจ้างเหมาศิลปนิพื้นบา้น(ซอ) พระเจ้าบุ 5,000.00 ตกลงราคา (นายศรียนต์  ปนัปา 5,000  บาท) (นายศรียนต์  ปนัปา 5,000  บาท)  -

18 ค่าจ้างเหมาจัดเวทสีถานที่  พระไพรวลัย์ 5,000.00 ตกลงราคา (นายสิทธชิัย เวยีงนิล 5,000  บาท) (นายสิทธชิัย เวยีงนิล 5,000  บาท)  -

19 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้างถนนคสล.และลานน้ ารถดับเพลิง 31,000.00 ตกลงราคา (หจก.ทพิย์ทองทรัพย์  31,000  บาท) (หจก.ทพิย์ทองทรัพย์  31,000  บาท)  -

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

21 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(น้ าด่ืม) อบต.แม่อ้อ 2,261.00 ตกลงราคา (นางพรรัตน์ ชมเชย  2,261  บาท) (นางพรรัตน์ ชมเชย  2,261  บาท)  -

22 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 10,297.00 ตกลงราคา (ร้านจักรแก้วพาณิชย์  10,297  บาท) (ร้านจักรแก้วพาณิชย์  10,297  บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 202,518.00 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 30  มิถุนายน 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



แบบ ขสร.1

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

23 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 6,700.00 กรณีพเิศษ (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 6,700 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 6,700 บาท)  -

24 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถขุดตีนตะขาบ  อบต.แม่อ้อ 15,346.00 กรณีพเิศษ (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 15,346  บาท)(นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 15,346  บาท)  -

25 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงานกองคลัง 8,441.00 ตกลงราคา (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 8,441  บาท) (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 8,441  บาท)  -

26 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงานส่วนการศึกษา 13,230.00 ตกลงราคา (ร้านจักรแก้วพาณิชย์  13,230  บาท) (ร้านจักรแก้วพาณิชย์  13,230  บาท)  -

27 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงานกองช่าง 13,888.00 ตกลงราคา (ร้านจักรแก้วพาณิชย์  13,888  บาท) (ร้านจักรแก้วพาณิชย์  13,888  บาท)  -

28 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  อบต.แม่อ้อ 8,916.00 ตกลงราคา (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 8,916  บาท) (ร้านจักรแก้วพาณิชย์ 8,916  บาท)  -

29 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน  17  รายการ 14,610.00 ตกลงราคา (ร้าน ส.การค้า  14,610  บาท) (ร้าน ส.การค้า  14,610  บาท)  -

30 ค่าจ้างก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะในศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 149,000.00    ตกลงราคา (หจก.พ.ีพกีารช่าง 66  149,000  บาท) (หจก.พ.ีพกีารช่าง 66  149,000  บาท)  -

31 คาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 200,000.00    ตกลงราคา (หจก.พ.ีพกีารช่าง 66  200,000  บาท) (หจก.พ.ีพกีารช่าง 66  200,000  บาท)  -

32 ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 201,000.00    ตกลงราคา (หจก.ทพิย์ทองทรัพย์  201,000  บาท) (หจก.ทพิย์ทองทรัพย์  201,000  บาท)  -

33 ค่าจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่  14 209,500.00    ตกลงราคา (หจก.คิงส์วอเตอร์  209,500  บาท) (หจก.คิงส์วอเตอร์  209,500  บาท)  -

34 ค่าจัดซ้ือนม ศพด. ต้นกล้า อบต.แมอ้อ 17,371.20 ตกลงราคา (สหกรณ์โคนมเชียงราย  17,371.20) (สหกรณ์โคนมเชียงราย  17,371.20)  -

35 ค่าจัดซ้ือนม สพฐ. ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 45,020.36      ตกลงราคา (สหกรณ์โคนมเชียงราย 45,020.36  บาท) (สหกรณ์โคนมเชียงราย 45,020.36  บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 903,022.56

รวมเปน็เงนิจ านวนเงนิทั้งสิ้น 1,105,540.56 

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 30  มิถุนายน 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ


