
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 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารว่างประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 5,850.00       ตกลงราคา (นางอารูณ  จันทร์แก้ว 5,850  บาท) (นางอารูณ  จันทร์แก้ว 5,850  บาท)  -

12 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลอบรมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการระบบประปาหมู่บ้าน 900.00          ตกลงราคา (ร้านอาร์ทแฟกทอร่ี 900  บาท) (ร้านอาร์ทแฟกทอร่ี 900  บาท)  -

13 ค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่งอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการระบบประปาหมู่บ้าน 15,600.00      ตกลงราคา (นางราศรี  ไชยวนัดี 15,600  บาท) (นางราศรี  ไชยวนัดี 15,600  บาท)  -

14 ค่าจ้างเหมาท าปฎิทินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อ้อ 99,000.00      ตกลงราคา (หจก.เทคโนปร้ินต้ิงเซนเตอร์99,00 บาท) (หจก.เทคโนปร้ินต้ิงเซนเตอร์99,00 บาท)  -

15 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผน 7,440.00 ตกลงราคา (ร้านป.ปร้ินต้ิง 7,440  บาท) (ร้านป.ปร้ินต้ิง 7,440  บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาท าอาหารวา่ง อปพร. 1,000.00 ตกลงราคา (นางราศรี  ไชยวนัดี 1,000 บาท) (นางราศรี  ไชยวนัดี 1,000 บาท)  -

17 ค่าจ้างเหมาบรรจุเคมีถังดับเพลิง 4,350.00 ตกลงราคา (นายพรรษกร  โปทาสี 4,350 บาท) (นายพรรษกร  โปทาสี 4,350 บาท)  -

18 ค่าจ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยชาวงเทศกาลปีใหม่ 500.00 ตกลงราคา (ร้านอาร์ทแฟกทอร่ี 500  บาท) (ร้านอาร์ทแฟกทอร่ี 500  บาท)  -

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการระบบประปาหมู่บ้าน 2,743.00 ตกลงราคา (ร้านวทิวสัการค้าเชียงราย 2,743 บาท) (ร้านวทิวสัการค้าเชียงราย 2,743 บาท)  -

20 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า 14,145.00 ตกลงราคา (นางนงลักษณ์  กันจินะ 14,145  บาท) (นางนงลักษณ์  กันจินะ 14,145  บาท)  -

21 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(น้ าด่ืม อบต., ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า) 3,944.00 ตกลงราคา (นางพรรัตน์  ชมเชย 3,944  บาท) (นางพรรัตน์  ชมเชย 3,944  บาท)

22 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมน้ าแข็ง โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุส่าธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2,500.00 ตกลงราคา (นางนงลักษณ์  กันจินะ 2,500  บาท) (นางนงลักษณ์  กันจินะ 2,500  บาท)

รวมเปน็เงนิ 271,972.00 

แบบ ขสร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 30  ธันวาคม 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 4,535.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 4,535 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 4,535 บาท)  -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

รวมเปน็เงนิ 4,535.00

รวมเปน็จ านวนเงนิทั้งสิ้น 276,507.00 แบบ ขสร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 30  ธันวาคม  2559

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 30 กันยายน 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ

 องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

46 ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ประมวลผลงานแบบที่ 2   (กองช่าง) 28,890.00      ตกลงราคา (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 28,890  บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 28,890  บาท)  -

47 ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ส านักงานปลัด 31,780.00 ตกลงราคา (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 31,780  บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 31,780  บาท)  -

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 200,500.00 ตกลงราคา (หจก.พพีกีารช่าง 200,500  บาท) (หจก.พพีกีารช่าง 200,500  บาท)  -

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 141,500.00 ตกลงราคา (หจก.พพีกีารช่าง 141,500  บาท) (หจก.พพีกีารช่าง 141,500  บาท)  -

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 77,500.00 ตกลงราคา (หจก.พพีกีารช่าง  77,500  บาท) (หจก.พพีกีารช่าง  77,500  บาท)  -

51 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงกรวดแม่น้ าปนทราย ม.2,4,5,9,10,11,17,18,20 390,000.00 ตกลงราคา (ร้านกองจ าผักกูด 390,000  บาท) (ร้านกองจ าผักกูด 390,000  บาท)  -

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.19 200,700.00 ตกลงราคา (หจก.พพีกีารช่าง  200,700  บาท) (หจก.พพีกีารช่าง  200,700  บาท)  -

53 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 199,700.00 ตกลงราคา (หจก.พพีกีารช่าง 199,700  บาท) (หจก.พพีกีารช่าง 199,700  บาท)  -

54 โครงการก่อสร้างระบายน้ า ม.15 200,600.00 ตกลงราคา (หจก.พพีกีารช่าง 200,600  บาท) (หจก.พพีกีารช่าง 200,600  บาท)  -

เปน็จ านวนเงนิ 1,471,170.00 

รวมเปน็จ านวนเงนิทั้งสิ้น (1)+(2) 1,747,677.00 




