
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  (ส านกัปลดั) 920                 เฉพาะ ร้านอ าพรเคร่ืองครัว ร้านอ าพรเคร่ืองครัว มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0255/61

เจาะจง 920     บาท 920     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

2 ค่าจา้งเหมาปะยาง  รถตกัหนา้ขุดหลงั 500                 เฉพาะ ร้านสมหมายการยาง ร้านสมหมายการยาง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0256/61

เจาะจง 500       บาท 500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

3 ค่าจา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง  ประจ าเดือน  มิย. 6,500              เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ ์อินฟอร์เมชัน่ หจก.ส.การพิมพ ์อินฟอร์เมชัน่ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0002/61

2561 เจาะจง 6,500      บาท 6,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

4 ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยัท่ีท าการ  อบต.ปอ 7,000              เฉพาะ นายวิฑูรย ์   ไชยลงัการ นายวิฑูรย ์   ไชยลงัการ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0212/61

ประจ าเดือน  มิย. 2561 เจาะจง 7,000     บาท 7,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

5 ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยัท่ีท าการ  อบต.ปอ 7,500              เฉพาะ นายเสา้     ยาวิเลิง นายเสา้     ยาวิเลิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0213/61

ประจ าเดือน  มิย. 2561 เจาะจง 7,500     บาท 7,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

6 ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น เดือน  มิย. 2561 6,000              เฉพาะ ร้านหนงัสือเวียงแก่น ร้านหนงัสือเวียงแก่น มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0001/61

เจาะจง 6,000       บาท 6,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

7 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายแนะน าและบอกกทางมาส านกังาน 600                 เฉพาะ ร้านบอสครีเอท ร้านบอสครีเอท มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0260/61

อบต.ปอ เจาะจง 600    บาท 600    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

8 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  แป้นพิมพ ์และ เมาท ์(ส านกัปลดั) 4,400              เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0258/61
เจาะจง 4,400     บาท 4,400     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

9 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารและอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,400              เฉพาะ นส.บวัวร    บวัไลดช นส.บวัวร    บวัไลดช มีคุณสมบติัครบถว้น

เล้ียงรับรองคณะประเมิน  LPA  เจาะจง 1,400    บาท 1,400    บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

10 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนัในการประชุมสภาสมยั 2,800              เฉพาะ นางศรีบวั       ลือชา นางศรีบวั       ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

วิสามญัท่ี  1 / 2561 เจาะจง 2,800     บาท 2,800     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

11 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมในการประชุม 2,000              เฉพาะ นส.กฤติกา     ศรีไกรรส นส.กฤติกา     ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

สภาสมยัวิสามญัท่ี  1 / 2561 เจาะจง 2,000     บาท 2,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

12 ค่าจา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง  ประจ าเดือน  มิย. 4,000              เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0236/61

เจาะจง 4,000     บาท 4,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

13 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองศึกษา) 7,750              เฉพาะ ร่านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร่านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0265/61

เจาะจง 7,750      บาท 7,750      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

14 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองการศึกษา) 1,220              เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอมฯ หจก.เชียงรายเทคโนคอมฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0259/61

เจาะจง 1,220     บาท 1,220     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

15 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์LED ชนิดเลเซอร์  จ  านวน  2  เคร่ือง 15,800           เฉพาะ 1.หจก.เชียงรายเทคโนคอม ฯ 1.หจก.เชียงรายเทคโนคอม ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0264/61

(กองการศึกษา) เจาะจง 14,780    บาท 14,780    บาท เสนอราคาเหมาะสม

2.หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์  15,100  บ. กบังบประมาณ

16 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัไฮดรอลิค  (รถตกัหนา้ขุดหลงั) 2,000              เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0262/61

เจาะจง 2,000    บาท 2,000    บาท เสนอราคาเหมาะสม

17 ค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะ 15,156.35      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0161/61

(ส านกัปลดั)  ประจ าเดือน  มิย. เจาะจง 15,156.35       บาท 15,156.35       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

18 ค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะ 13,911.90      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0228/61

(กองช่าง)  ประจ าเดือน  มิย. เจาะจง 13,911.90      บาท 13,911.90      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

19 ค่าจา้งเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,000              เฉพาะ นส.สมฤดี   วฒันศรพนัธ์ นส.สมฤดี   วฒันศรพนัธ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0028/61

ศพด.ห้วยคุ  ประจ าเดือน  มิย. เจาะจง 6,667      บาท 6,667      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

20 ค่าจา้งเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,000              เฉพาะ นส.นารี        แซ่วา่ง นส.นารี        แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0027/61

ศพด.ห้วยคุ  ประจ าเดือน  มิย. เจาะจง 6,334       บาท 6,334       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

21 ค่าจา้งเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,000              เฉพาะ นางรัตนาภรณ์    แยมอ นางรัตนาภรณ์    แยมอ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0237/61

ศพด.สนัติพฒันา  ประจ าเดือน  มิย. เจาะจง 7,000       บาท 7,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

22 ค่าจา้งเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,000              เฉพาะ นส.พชัรินทร์     ฝอยทอง นส.พชัรินทร์     ฝอยทอง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0226/61

ศพด.ห้วยหาน  ประจ าเดือน  มิย. เจาะจง 6,667       บาท 6,667       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

23 ค่าไฟฟ้า ประจ าเดือน  มิย. 33,064.70      เฉพาะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงของ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 33,064.70     บาท 33,064.70     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

24 ค่าบริการไปรษณีย ์ ประจ าเดือน  มิย. 2,323              เฉพาะ บริษทัไปรษณียไ์ทย  จ  ากดั บริษทัไปรษณียไ์ทย  จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 2,323     บาท 2,323     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

25 ค่าจา้งเหมาเปล่ียนพวงมาลยัเพาเวอร์  รถวีโก ้ บล - 9130 17,000           เฉพาะ อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0267/61

เจาะจง 17,000       บาท 17,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

26 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายแสดงขั้นตอนการรับเร่ือง / ร้องทุกข์ 1,400              เฉพาะ ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0261/61

และช่ือศูนยท่ี์ตั้งในเขต  อบต.ปอ เจาะจง 1,400      บาท 1,400      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

27 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการรณรงคป้์องกนัโรค และ อบรม 300                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

ให้ความรู้โรคติดต่อ เจาะจง 300      บาท 300      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

28 ค่าจดัซ้ือตูเ้ยน็ส าหรับเก็บวคัซิน 5,390              เฉพาะ บริษทัทวียนตม์าร์เก็ตต้ิง จ  ากดั บริษทัทวียนตม์าร์เก็ตต้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0273/61

เจาะจง 5,390       บาท 5,390       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

29 ค่าจดัซ้ือธงอกัษรพระปรมาภิไธย  ว.ป.ร. 1,750              เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0266/61

เจาะจง 1,750    บาท 1,750    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

30 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  (กองการศึกษา) 12,437           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0271/61

เจาะจง 12,437        บาท 12,437        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

31 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  (กองคลงั) 23,601           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0272/61

เจาะจง 23,601     บาท 23,601     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

32 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  (กองช่าง) 6,270              เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0270/61

เจาะจง 6,270      บาท 6,270      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

33 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  (ส านกัปลดั) 28,489           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0269/61

เจาะจง 28,489     บาท 28,489     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

34 ค่าจดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา  ของ  อบต.ปอ 8,500              เฉพาะ บริษทัสุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จ  ากดั บริษทัสุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0275/61

เจาะจง 8,500    บาท 8,500    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

35 ค่าจา้งเหมาตามโครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปิด 400,000         เฉพาะ หจก.วฒันารวมกิจ หจก.วฒันารวมกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0274/61

ในหมู่บา้น  ม.16 เจาะจง 399,500     บาท 399,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

36 ค่าจดัซ้ือวสัดุท่อระบายน ้าคอนกรีต (อุทกภยั)  ม.7 3,999              เฉพาะ ร้านกงัวานพาณิชย์ ร้านกงัวานพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 3,999     บาท 3,999     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

37 ค่าจดัซ้ือท่อระบ่ายน ้า  ให้กบัหมู่บา้นศิลาแดง  ม.16 4,045              เฉพาะ นายกงัวาน  ฟุ้ งกิจสกุล นายกงัวาน  ฟุ้ งกิจสกุล มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0263/61

เจาะจง 4,045      บาท 4,045      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

38 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว    (ส านกัปลดั) 13,435           เฉพาะ ร้านบิซิเนสคลีนน่ิง ร้านบิซิเนสคลีนน่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0285/61

เจาะจง 13,435      บาท 13,435      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

39 ค่าจา้งเหมาตามโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงล าน า 500,000         เฉพาะ หจก.อ.รวมทวีกิจ หจก.อ.รวมทวีกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0288/61

ห้วยหาน  ม.9 เจาะจง 498,000       บาท 498,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

. กบังบประมาณ

40 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ปรับปรุงสายกลอ้ง  CCTV  13,425           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0279/61

เจาะจง 13,425      บาท 13,425      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

41 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ในการประชุม 4,500              เฉพาะ นส.กฤติกา     ศรีไกรรส นส.กฤติกา     ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

วิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ประจ าเดือน  กค. เจาะจง 4,500      บาท 4,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

42 ค่าจดัซ้ือวสัดุการแพทย์ 20,100           เฉพาะ 1.หจก.เชียงรายคา้เจริญ   18,600  บ. ร้าน  บี.เอส.ซพัพลาย มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0278/61

เจาะจง 2.ร้าน  บี.เอส.ซพัพลาย   15,900  บ. 15,900       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

43 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืม  เพ่ือใชใ้นการอุปโภคบริโภคในส านกังาน 1,200              เฉพาะ ร้านสนธยา  อาร์โอ ร้านสนธยา  อาร์โอ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 1,200       บาท 1,200       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

44 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลางรถตู ้ นก - 3553  ชร. 9,941              เฉพาะ บริษทัโตโยตา้เชียงราย จ  ากดั บริษทัโตโยตา้เชียงราย จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0281/61

เจาะจง 9,941      บาท 9,941      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

45 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโฟมพระฉายาลกัษณ์และป้ายไวนิล 1,100              เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0277/61

ทรงพระเจริญ เพ่ือจดักิจกรรมเน่ืองในวนัเฉลิม เจาะจง 1,100      บาท 1,100      บาท เสนอราคาเหมาะสม

พระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจา้อยูห่วั กบังบประมาณ

46 ค่าจดัซ้ือยาฆ่าแมลง  ในศูนยเ์ด็กเล็กในสงักดั  อบต.ปอ 380                 เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการเกษตร ร้านเวียงแก่นการเกษตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0276/61

เจาะจง 380     บาท 380     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

47 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมโซล่าเซลล์ 23,160           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0283/61

เจาะจง 23,160     บาท 23,160     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

48 ค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้น 378,000         เฉพาะ นายบุญ    ลือชา นายบุญ    ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0282/61

บา้นอยูสุ่ข  ม.10 เจาะจง 377,000      บาท 377,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

49 ค่าจา้งเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บา้น 500,000         เฉพาะ หจก.อ.รวมทวีกิจ หจก.อ.รวมทวีกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0287/61

บา้นห้วยหาน  ม.9 เจาะจง 499,000     บาท 499,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

50 ค่าจา้งเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  บา้นห้วยปอ 500,000         เฉพาะ ร้านกงัวานพาณิชย์ ร้านกงัวานพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0286/61

ม.  17 เจาะจง 499,500     บาท 499,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

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

                                                                                                                                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา


