
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 37,500           เฉพาะ นายวิฑูรย ์   ไชยลงัการ นายวิฑูรย ์   ไชยลงัการ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0212/61

เจาะจง 7,500     บาท 7,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

2 ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 37,500           เฉพาะ นายเสา้    ยาวิเลิง นายเสา้    ยาวิเลิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0213/61

เจาะจง 7,500     บาท 7,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

3 ค่าจา้งเหมาจดัท าตรายาง 2,300              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0210/61

เจาะจง 2,300     บาท 2,300     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

4 ค่าจา้งเหมาเช็คสภาพใชง้านจกัรเยบ็ผา้ 3,960              เฉพาะ น.ส.สุกญัญา    โกสูงเนิน น.ส.สุกญัญา    โกสูงเนิน มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0214/61

เจาะจง 3,960     บาท 3,960     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

5 ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือซ่อมแซมอาคารส านกังาน 4,342              เฉพาะ นายกงัวาน    ฟุ้ งกิจสกุล นายกงัวาน    ฟุ้ งกิจสกุล มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0220/61

เจาะจง 4,342      บาท 4,342      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

6 ค่าจา้งเหมายา้ยอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์ 11,770           เฉพาะ บริษทั  ทีโอที จ  ากดั  (มหาชน) บริษทั  ทีโอที จ  ากดั  (มหาชน) มีคุณสมบติัครบถว้น 61051418806

เจาะจง 11,770      บาท 11,770      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    พฤษภาคม   2561    ประจ าปีงบประมาณ   2561
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ     อ  าเภอเวียงแก่น      จงัหวดัเชียงราย

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

7 ค่าจดัซ้ือวสัดุหินคลุกเพ่ือซ่อมแซมถนน 46,344           เฉพาะ ร้านบุญชยัพาณิชย์ ร้านบุญชยัพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น 610514269925

เจาะจง 46,344     บาท 46,344     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

8 ค่าจา้งเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติัการบา้นห้วยคุ 30,664           เฉพาะ น.ส.สมฤดี   วฒันศรพนัธ์ น.ส.สมฤดี   วฒันศรพนัธ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0228/61
เจาะจง 2,664      บาท 2,664      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

9 ค่าจา้งเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติัการบา้นห้วยคุ 30,664           เฉพาะ น.ส.นารี      แซ่วา่ง น.ส.นารี      แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0227/61

เจาะจง 2,664      บาท 2,664      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

10 ค่าจา้งเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติัการบา้นสนัติ 30,664           เฉพาะ น.ส.สุวฒันา      ลือชา น.ส.สุวฒันา      ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0232/61

เจาะจง 2,664     บาท 2,664     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

11 ค่าจา้งเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติัการบา้นห้วยหาน 30,664           เฉพาะ น.ส.พชัรินทร์    ฝอยทอง น.ส.พชัรินทร์    ฝอยทอง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0226/61

เจาะจง 2,664      บาท 2,664      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

12 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 11,000           เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0222/61

เจาะจง 11,000      บาท 11,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

13 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,760              เฉพาะ ร้านอ าพรเคร่ืองครัว ร้านอ าพรเคร่ืองครัว มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0221/61

เจาะจง 3,760     บาท 3,760     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

14 ค่าจดัซ้ือสวิตช์เปิด - ปิดพดัลม 577                 เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0224/61

เจาะจง 520      บาท 520      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

15 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริม 12,895           เฉพาะ ร้านจรัญญา ร้านจรัญญา มีคุณสมบติัครบถว้น 610514219334

อาชีพกลุ่มสตรี เจาะจง 12,895     บาท 12,895     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

16 ค่าจา้งเหมาซกัผา้ร้ิว 2,350              เฉพาะ ร้านพรพรรณ  รวมจิตร ร้านพรพรรณ  รวมจิตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0229/61

เจาะจง 2,350     บาท 2,350     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

17 ค่าจา้งเหมาซกัผา้คลุมโต๊ะและผา้คลุมเกา้อ้ี 1,200              เฉพาะ ร้านมาลี ร้านมาลี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0230/61

เจาะจง 1,200     บาท 1,200     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

(ลงช่ือ)......................................นกัวิชาการพสัดุ (ลงช่ือ)..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                                                                                                                 (ลงช่ือ)...............................................

         (นางสิริลกัษณ์     อินเทพ)                (นางวิลาวลัย ์    โนระ)                      (นายประเวศ  ปงรังษี)

                                                                                                                        ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา







                                                                                                                        ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ


