
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าจา้งเหมาตดัหญา้จุดชมวิวดอยผาตั้ง 20,000           เฉพาะ น.ส.ชิชญาส์ุ  ใจมีสุขมากลน้ น.ส.ชิชญาส์ุ  ใจมีสุขมากลน้ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0289/61

เจาะจง 20,000     บาท 20,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

2 ค่าจา้งเหมาบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจ าเดือน มิถุนายน 11,808.52      เฉพาะ บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 11,808.52      บาท 11,808.52      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

3 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายตามโครงการส่งเสริมและพฒันางาน 360                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

วิสาหกิจชุมชน เจาะจง 360     บาท 360     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

4 ค่าโทรศพัท ์ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 854.99           เฉพาะ บริษทั แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดับริษทั แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 854.99      บาท 854.99      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

5 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 360                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

"ทอ้งถ่ิน สร้างป่า รักษน์ ้า" ประจ าปี 2561 เจาะจง 360   บาท 360   บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

6 ค่าจา้งเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. เขา้สู่พ้ืนท่ี 500,000         เฉพาะ หจก.นภาเจริญกิจ หจก.นภาเจริญกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0295/61

การเกษตร ม.2 เจาะจง 499,000   บาท 499,000   บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

7 ค่าจา้งเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. เขา้สู่หมู่บา้น 300,000         เฉพาะ นายบุญ      ลือชา นายบุญ      ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0296/61

ม.20 เจาะจง 299,500       บาท 299,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

8 ค่าจา้งเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 58,000           เฉพาะ หจก.นภาเจริญกิจ หจก.นภาเจริญกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0297/61
เจาะจง 57,500     บาท 57,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

2561 เจาะจง 4,000     บาท 4,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

10 ค่าจา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2 เคร่ือง  ประจ าเดือน  กค. 6,500              เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0002/61

2561 เจาะจง 6,500       บาท 6,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

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

กบังบประมาณ

12 ค่าไฟฟ้า ประจ าเดือน กค. 2561 31,555.65      เฉพาะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.เชียงของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.เชียงของ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 31,555.65       บาท 31,555.65       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

13 ค่าบริการไปรษณีย ์ประจ าเดือน กค. 2561 2,686              เฉพาะ บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 2,686       บาท 2,686       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

14 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์การแข่งขนักีฬาแห่งชาติ 3,000              เฉพาะ ร้านบอสครีเอท ร้านบอสครีเอท มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0292/61

คร้ังท่ี 46 / 2561 เจียงฮายเกมส์ กีฬาคนพิการแห่งชาติ เจาะจง 3,000     บาท 3,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

คร้ังท่ี 36 / 2561 น ้ากกเกมส์ กบังบประมาณ

15 ค่าจา้งเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,000              เฉพาะ            นางสาวนารี    แซ่วา่ง            นางสาวนารี    แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0227/61

ศพด.ห้วยคุ  ประจ าเดือน  กค. 2561 เจาะจง                   7,000    บาท                   7,000    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

16 ค่าจา้งเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,000              เฉพาะ นส.สมฤดี   วฒันศรพนัธ์ นส.สมฤดี   วฒันศรพนัธ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0228/61

ศพด.ห้วยคุ  ประจ าเดือน  กค. 2561 เจาะจง 7,000      บาท 7,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

ศพด.สนัติพฒันา  ประจ าเดือน  กค. 2561 เจาะจง 7,000       บาท 7,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

ศพด.ห้วยหาน  ประจ าเดือน  กค. 2561 เจาะจง 7,000       บาท 7,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

19 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียงห้องประชุม อบต.ปอ 800                 เฉพาะ ร้านเวียงแก่นอิเล็กทรอนิกส์ ร้านเวียงแก่นอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0284/61

เจาะจง 800     บาท 800     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

20 ค่าจา้งเหมาพิมพใ์บเสร็จรับเงิน ของศูนยเ์ด็กเล็กในสงักดั 5,950.00        เฉพาะ โรงพิมพเ์ดชาการพิมพ์ โรงพิมพเ์ดชาการพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0305/61

อบต.ปอ เจาะจง 5,950       บาท 5,950       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

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

สามญัท่ี 3 คร้ังท่ี 1/2561 เจาะจง 2,800      บาท 2,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

22 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมในการประชุม 2,800              เฉพาะ นางสาวกฤติกา   ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา   ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

สภาสมยัสามญัท่ี 3 คร้ังท่ี 2/2561 เจาะจง 2,800      บาท 2,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

23 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั เพ่ือรับรองการประเมิน 2,870              เฉพาะ นางจอมพร     ลือชา นางจอมพร     ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

อบต.ปอ ตามโครงการรางวลัพระปกเกลา้ ประจ าปี 2561 เจาะจง 2,870      บาท 2,870      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

24 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการส่งเสริมอุดมการณ์หมู่บา้น 400                 เฉพาะ ร้านบอสครีเอท ร้านบอสครีเอท มีคุณสมบติัครบถว้น

แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจ าปี 2561 เจาะจง 400     บาท 400     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

25 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั ในการประชุมสภาสมยั 2,800              เฉพาะ นางศรีบวั       ลือชา นางศรีบวั       ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

สามญัท่ี 3 คร้ังท่ี 2/2561 เจาะจง 2,800      บาท 2,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

26 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมในการประชุม 2,800              เฉพาะ นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

สภาสมยัสามญัท่ี 3 คร้ังท่ี 1/2561 เจาะจง 2,800      บาท 2,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

27 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม เพ่ือรับรองการ 2,050              เฉพาะ นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

ประเมินอบต.ปอ ตามโครงการรางวลัพระปกเกลา้ ประจ าปี เจาะจง 2,050      บาท 2,050      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

2561 กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

28 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมกลอ้งวงจรปิด ของ อบต.ปอ 6,500              เฉพาะ ร้านเชียงของกลอ้งวงจรปิด ร้านเชียงของกลอ้งวงจรปิด มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0304/61

เจาะจง 6,500     บาท 6,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

29 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการประชุม 4,550              เฉพาะ นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

วิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประจ าเดือน สค.2561 เจาะจง 4,550      บาท 4,550      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

30 ค่าโทรศพัทป์ระจ าเดือน กค. 2651 854.93           เฉพาะ บ. แอดวานซไ์วร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั บ. แอดวานซไ์วร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 854.93        บาท 854.93        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

31 ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจ าเดือน กค. 2561 10,942           เฉพาะ บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 10,942     บาท 10,942     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

32 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์เตือนภยั เพ่ือแจง้เตือน 430                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0299/61

ถนนช ารุด ของอบต.ปอ เจาะจง 430    บาท 430    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

33 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมในการประชุม 2,800              เฉพาะ นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

สภาสมยัวิสามญั คร้ังท่ี 2/2561 เจาะจง 2,800     บาท 2,800     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

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

วิสามญั คร้ังท่ี 2/2561 เจาะจง 2,800      บาท 2,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

35 ค่าจา้งเหมาต่อไฟและตรวจสอบอุปกรณ์ 3,745              เฉพาะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เทิง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เทิง มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 3,745       บาท 3,745       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

36 ค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น บา้นผาแล 400,000         เฉพาะ หจก.อ.รวมทวีกิจ หจก.อ.รวมทวีกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0310/61

เจาะจง 399,500     บาท 399,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

37 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืมและน ้าแขง็    ตามโครงการปลูกป่า 1,640              เฉพาะ นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

เฉลิมพระเกียรติ เจาะจง 1,640      บาท 1,640      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

38 ค่าจดัซ้ือปุ๋ ย    ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 5,580              เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการเกษตร ร้านเวียงแก่นการเกษตร มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 5,580     บาท 5,580     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

39 ค่าจดัซ้ือยางรถยนตพ์ร้อมเปล่ียน รถยนตส่์วนกลาง 31,520           เฉพาะ ร้านตา้แมก็ซย์าง ร้านตา้แมก็ซย์าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0294/61

กจ - 8149 เชียงราย เจาะจง 31,520     บาท 31,520     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

40 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,145              เฉพาะ ร้านอ าพรเคร่ืองครัว ร้านอ าพรเคร่ืองครัว มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0280/61

เจาะจง 2,145      บาท 2,145      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

41 ค่าจดัซ้ือดอกคอร่ิงส าหรับเจาะพ้ืนคอนกรีต 18,000           เฉพาะ หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0290/61

เจาะจง 18,000     บาท 18,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

42 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 14,150           เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0291/61

เจาะจง 14,150     บาท 14,150     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

43 ค่าจดัซ้ือวสัดุอบรมโครงการส่งเสริมและพฒันางาน 8,550              เฉพาะ นางแวน่    อินทะจกัร์ นางแวน่    อินทะจกัร์ มีคุณสมบติัครบถว้น

วิสาหกิจชุมชน เจาะจง 8,550        บาท 8,550        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

44 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (กองคลงั) 10,500           เฉพาะ ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0293/61

เจาะจง 10,500    บาท 10,500    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

45 ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้นประจ าเดือน กค. 2561 6,200              เฉพาะ ร้านหนงัสือเวียงแก่น ร้านหนงัสือเวียงแก่น มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0001/61

เจาะจง 6,200     บาท 6,200     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

46 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 7,125              เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0303/61

เจาะจง 7,125      บาท 7,125      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

47 ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยานพาหนะ 19,355.23      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0161/61-6

ประจ าเดือน กค. 2561 (ส านกัปลดั) เจาะจง 19,355.23      บาท 19,355.23      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

48 ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยานพาหนะ 11,372.85      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0028/61-12

ประจ าเดือน กค. 2561 (กองช่าง) เจาะจง 11,372.85       บาท 11,372.85       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

49 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองพน่หมอกควนักรณี 3,232.23        เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0027/61-3

เกิดโรคระบาดต่างๆ ในเขต ต าบลปอ เจาะจง 3,232.23      บาท 3,232.23      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

50 ค่าจดัซ้ือตน้รวงผ้ึงส าหรับปลูกในเขตพ้ืนท่ี อบต.ปอ 2,500              เฉพาะ ร้านสุรินทร์พนัธ์ุไม้ ร้านสุรินทร์พนัธ์ุไม้ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0298/61

เจาะจง 2,500       บาท 2,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

51 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมโครงการ 2,500              เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น

ฝึกอบรมความรู้ตามแนวทางพระราชด าริปรัชญาเศษฐกิจ เจาะจง 2,500     บาท 2,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

พอเพียง กบังบประมาณ

52 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ อบต.ปอ จ านวน 1 เคร่ือง 17,000           เฉพาะ บริษทัเชียงรายสินธานี จ  ากดั บริษทัเชียงรายสินธานี จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0306/61

เจาะจง 14,525      บาท 14,525      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

53 ค่าจดัซ้ือวสัดุการเกษตร 10,965           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการเกษตร ร้านเวียงแก่นการเกษตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0307/61

เจาะจง 10,965     บาท 10,965     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

54 ค่าจดัซ้ือถงัดบัเพลิง ขนาด 15 ปอนด ์จ านวน 28 ถงั 26,460           เฉพาะ 1.ร้านทริปเปิล เอ  29,400  บาท 2.หจก.เชียงรายคา้เจริญ 9  มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0308/61

เจาะจง 2.หจก.เชียงรายคา้เจริญ 9  26,460 บาท 26,460     บาท เสนอราคาเหมาะสม

3.ร้านชายชยัวฒัน์  35,000   บาท กบังบประมาณ

55 ค่าจดัซ้ือท่อ พีวีซี ช่วยเหลือสาธารณภยั  บา้นปางหดั ม.2 7,810              เฉพาะ ร้านองอาจคา้วสัดุ ร้านองอาจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 7,810     บาท 7,810     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

56 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอุดมการณ์หมู่บา้น 4,000              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เจาะจง 4,000       บาท 4,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

57 ค่าจดัซ้ือสารแคมีส าหรับก าจดัยงุ 21,600           เฉพาะ ร้านบี.เอส.ซพัพลาย ร้านบี.เอส.ซพัพลาย มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0313/61

เจาะจง 31,600      บาท 31,600      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

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

                                                                                                                                     ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา


