
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนสิงหาคม 2561 31,568.74      เฉพาะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเชียงของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเชียงของ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 31,568.74      บาท 31,568.74      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

2 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง มิตซู  กพ - 2712 ชร. 1,800              เฉพาะ อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0309/61

เจาะจง 1,800      บาท 1,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

3 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ 2,550              เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0312/61

คอมพิวเตอร์ (กองคลงั) เจาะจง 2,550     บาท 2,550     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

4 ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น  ประจ าเดือน สิงหาคม 6,200              เฉพาะ ร้านหนงัสือเวียงแก่น ร้านหนงัสือเวียงแก่น มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0001/61

เจาะจง 6,200     บาท 6,200     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

5 ค่าจา้งเหมารถบสั ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 8,000              เฉพาะ นายณรงค ์   ราญรอน นายณรงค ์   ราญรอน มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0320/61

เพ่ือพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการคา้ดา้นการท่องเท่ียว เจาะจง 8,000      บาท 8,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

6 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ   (ส านกัปลดั)  จ านวน 1 เคร่ือง 28,000           เฉพาะ บริษทั ทวียนตม์าร์เก็ตต้ิง จ  ากดั บริษทั ทวียนตม์าร์เก็ตต้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0321/61

เจาะจง 26,500     บาท 26,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

7 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่ น ของ  อบต.ปอ  14,000           เฉพาะ บริษทั ทวียนตม์าร์เก็ตต้ิง จ  ากดั บริษทั ทวียนตม์าร์เก็ตต้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0323/61

เจาะจง 9,500      บาท 9,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

8 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน สิงหาคม 6,500              เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0002/61
จ านวน 2 เคร่ือง เจาะจง 6,500       บาท 6,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

9 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน สิงหาคม 4,000              เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0236/61

จ านวน 1 เคร่ือง เจาะจง 4,000     บาท 4,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

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

กบังบประมาณ

11 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพน่หมอกควนั จ  านวน 2 เคร่ือง 24,240           เฉพาะ นายเลอศกัด์ิ      สดบั นายเลอศกัด์ิ      สดบั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0315/61

เจาะจง 24,240     บาท 24,240     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

12 ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส าหรับนัง่ประชุม  ของ  อบต.ปอ 24,000           เฉพาะ บริษทัสุขใจเอ็มแอนด์เอ็ม จ  ากดั บริษทัสุขใจเอ็มแอนด์เอ็ม จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0314/61

จ านวน  10  ตวั เจาะจง 16,800    บาท 16,800    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

13 ค่าบริการไปรษณีย ์ประจ าเดือน สิงหาคม 1,692              เฉพาะ บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 1,692      บาท 1,692      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

14 ค่าจา้งแรงงานคน ตกัดินออกจากพ้ืนท่ีบา้นท่ีประสบเหตุ 9,000              เฉพาะ นายธรรมสาร   เบญ็จฆรณี นายธรรมสาร   เบญ็จฆรณี มีคุณสมบติัครบถว้น

สาธารณภยั บา้นสนัติพฒันา  ม. 19 เจาะจง 9,000      บาท 9,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

15 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสงักดั สพฐ. จ านวน 9 แห่ง 380,005.08    เฉพาะ บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค ์จ  ากดั บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค ์จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น 61057223395

งวดท่ี 2 ประจ าเดือน มิย. เจาะจง 380,005.08    บาท 380,005.08    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

16 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสงักดั สพฐ. จ านวน 9 แห่ง 217,145.76    เฉพาะ บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค ์จ  ากดั บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค ์จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น 61057223395

งวดท่ี 2 ประจ าเดือน พค. เจาะจง 217,145.76     บาท 217,145.76     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

17 ค่าจา้งเหมาจดัซุ้มนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 40,000           เฉพาะ นายอภิดุลย ์   บุดดี นายอภิดุลย ์   บุดดี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0327/61

ศิลปะการแสดงและการแสดงสินคา้โอทอป ในงานเทศการ เจาะจง 40,000      บาท 40,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

งานสม้โอ กบังบประมาณ

18 ค่าจา้งเหมาตกแต่งรถขบวนงานสม้โอ 20,000           เฉพาะ นายวชิระ     รวมจิตร นายวชิระ     รวมจิตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0328/61

เจาะจง 20,000      บาท 20,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

19 ค่าจดัซ้ือแกลลอนใส่น ้ามนั ตามโครงการพน่หมอกควนั 1,200              เฉพาะ นายเนตร    แสงงาม นายเนตร    แสงงาม มีคุณสมบติัครบถว้น

ป้องกนัและก าจดัยงุแมลงวนัและพาหะน าโรคโดยแมลง เจาะจง 1,200      บาท 1,200      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

20 ค่าจดัซ้ือถ่านไฟฉาย ตามโครงการพน่หมอกควนัป้องกนั 400                 เฉพาะ นางแสงหลา้       ทะละ นางแสงหลา้       ทะละ มีคุณสมบติัครบถว้น

และก าจดัแมลง เจาะจง 400      บาท 400      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

21 ค่าจดัซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีพร้อมเลขหมาย (ซิมการ์ด) 10,000           เฉพาะ ร้านเจริญมือถือ ร้านเจริญมือถือ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0324/61

ส าหรับนายก อบต.ปอ เจาะจง 8,890       บาท 8,890       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

22 ค่าจดัซ้ือวสัดุมุงหลงัคา กรณีสาธารณภยั (อุทกภยั) 2,253              เฉพาะ ร้านองอาจคา้วสัดุ ร้านองอาจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น

ดินสไลด์บา้นห้วยหาน ม.9 เจาะจง 2,253     บาท 2,253     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

23 ค่าจดัซ้ือวสัดุมุงหลงัคา กรณีวาตภยั บา้นผาตั้ง ม.14 2,244              เฉพาะ ร้านองอาจคา้วสัดุ ร้านองอาจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 2,244       บาท 2,244       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

24 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสงักดั สพฐ. จ านวน 9 แห่ง 361,909.60    เฉพาะ บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค ์จ  ากดั บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค ์จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น 61057223395

งวดท่ี 2 ประจ าเดือน กค. เจาะจง 361,909.60       บาท 361,909.60       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

25 ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (สาธารณะภยั)  บา้นสนัติพฒันา ม.19 3,296              เฉพาะ ร้านองอาจคา้วสัดุ ร้านองอาจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 3,296      บาท 3,296      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

26 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ (กองคลงั) 900                 เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0322/61

เจาะจง 900    บาท 900    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

27 ค่าอาหารในงานเทศการงานสม้โอ 7,500              เฉพาะ นางวลยัพร   พร้อมสุข นางวลยัพร   พร้อมสุข มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

28 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงงานเทศการสม้โอ 5,000              เฉพาะ นายองัคาร   หม่ืนลาง นายองัคาร   หม่ืนลาง มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 5,000      บาท 5,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

29 ค่าน ้าด่ืม งานเทศการสม้โอ 2,130              เฉพาะ นางนิตยา     รวมจิตร นางนิตยา     รวมจิตร มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 2,130     บาท 2,130     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

30 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ส านกัปลดั) 25,917.57      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0161/61-9

ประจ าเดือน สิงหาคม เจาะจง 25,917.57       บาท 25,917.57       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

31 ค่าจา้งเหมาส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของ 11,000           เฉพาะ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0334/61

อบต.ปอ เจาะจง 11,000       บาท 11,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

32 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเครนไฮดรอลิค 81-9954 ชร. 2,300              เฉพาะ อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0325/61

เจาะจง 2,300       บาท 2,300       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

33 ค่าจา้งเหมาปลูกหญา้ ณ จุดชมวิวดอยผาตั้ง 18,350           เฉพาะ นายสมชาย    จนัระดา นายสมชาย    จนัระดา มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0333/61

เจาะจง 18,350        บาท 18,350        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

34 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองพน่หมอกควนั 13,976.48      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0027/61-4

เจาะจง 13,976.48        บาท 13,976.48        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาจดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

35 ค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับยานพาหนะ 27,816.75      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0028/61-13

(กองช่าง)  ประจ าเดือน  สิงหาคม เจาะจง 27,816.75       บาท 27,816.75       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

36 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,000              เฉพาะ นางรัตนาภรณ์     แยม่อ นางรัตนาภรณ์     แยม่อ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0237/61

ศพด.บา้นสนัติพฒันา   ประจ าเดือน สิงหาคม เจาะจง 7,000       บาท 7,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

37 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,000              เฉพาะ นางสาวสมฤดี    วฒันศรพนัธ์ นางสาวสมฤดี    วฒันศรพนัธ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0228/61

ศพด.บา้นห้วยคุ  ประจ าเดือน สิงหาคม เจาะจง 7,000      บาท 7,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

38 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,000              เฉพาะ นางสาวนารี      แซ่วา่ง นางสาวนารี      แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0227/61-1

ศพด.บา้นห้วยคุ  ประจ าเดือน สิงหาคม เจาะจง 7,000     บาท 7,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

39 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,000              เฉพาะ นางสาวพชัรินทร์      ฝอยทอง นางสาวพชัรินทร์      ฝอยทอง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0226/61-1

ศพด.บา้นห้วยหาน ประจ าเดือน สิงหาคม เจาะจง 7,000       บาท 7,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

40 ค่าจดัซ้ือวสัดุในการอบรม ตามโครงการอบรมการใชภ้าษา 3,400              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

ต่างประเทศเบ่ืองตน้ส าหรับหารท่องเท่ียว เจาะจง 3,400      บาท 3,400      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

41 ค่าจา้งเหมารถรับ - ส่ง ลงพ้ืนท่ีศึกษาสภาพแวดลอ้มและ 5,000              เฉพาะ นายสุพจน์       ปัญญา นายสุพจน์       ปัญญา มีคุณสมบติัครบถว้น

สถานท่ีท่องเท่ียว เจาะจง 5,000       บาท 5,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

42 ค่าบ ารุงสถานท่ี ตามโครงการอบรมการใชภ้าษาต่างประเทศ 1,000              เฉพาะ มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง มีคุณสมบติัครบถว้น

เบ่ืองตน้ส าหรับการท่องเท่ียว เจาะจง 1,000      บาท 1,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

43 ค่าจดัท าป้าย  ตามโครงการอบรมการใชภ้าษาต่างประเทศ 320                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

เบ่ืองตน้ส าหรับการท่องเท่ียว เจาะจง 320       บาท 320       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

44 ค่าจดัท าป้ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพฒันา 300                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น  

ศกัยภาพผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว เจาะจง 300      บาท 300      บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

45 ค่าจดัท าป้ายโครงการโรงเรียนผูสู้งอายใุส่ใจสุขภาพ 300                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 300      บาท 300      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

46 ค่าจา้งเหมารถตู ้ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 17,500           เฉพาะ นายวชิระ       รวมจิตร นายวชิระ       รวมจิตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0335/61

และจริยธรรม เจาะจง 17,500      บาท 17,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

47 ค่าจดัท าป้าย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยะรรม 275                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 275     บาท 275     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

48 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตดัหญา้ 750                 เฉพาะ นายแดง     หม่ืนลาง นายแดง     หม่ืนลาง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0326/61

เจาะจง 750      บาท 750      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

49 ค่าจดัซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม โครงการประชุมวิชาการการ 4,200              เฉพาะ นางสาวกฤติกา     ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา     ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0027/61-3

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประจ าเดือน กนัยายน เจาะจง 4,200     บาท 4,200     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

50 ค่าขยายเขตไฟฟ้าแหล่งท่องเท่ียวจุดชมวิวภูช้ีฟ้า 63,213.93      เฉพาะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 63,213.93       บาท 63,213.93       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

51 ค่าจดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ (กองกาศึกษา) 7,470              เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0340/61

เจาะจง 7,470      บาท 7,470      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

52 ค่าจดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 3,140              เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0331/61

เจาะจง 3,140       บาท 3,140       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

53 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 9,700              เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0342/61

เจาะจง 9,700       บาท 9,700       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

54 ค่าจดัซ้ือวสัดุซ่อมแซมหลงัคา ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 819                 เฉพาะ ร้านองอาจคา้วสัดุ ร้านองอาจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0330/61

ในสงักดั  อบต.ปอ เจาะจง 819       บาท 819       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

55 ค่าจดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 10,500           เฉพาะ ร้านเมืองเทิงปร้ินเตอร์ ร้านเมืองเทิงปร้ินเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0336/61

เจาะจง 10,500       บาท 10,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

56 ค่าจดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 6,800              เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0337/61

เจาะจง 6,800       บาท 6,800       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

57 ค่าจดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 2,450              เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0332/61

เจาะจง 2,450        บาท 2,450        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

58 ค่าจดัซ้ือของท่ีระลึกโครงการโรงเรียนผูสู้งอายใุส่ใจสุขภาพ 1,000              เฉพาะ นางสุพิน     โนระ นางสุพิน     โนระ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 1,000       บาท 1,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

59 ค่าเช่ารถบสัโดยสารโครงการโรงเรียนผูสู้งอายใุส่ใจสุขภาพ 7,500              เฉพาะ นายณรงค ์     ราญรอน นายณรงค ์     ราญรอน มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

60 ค่าจดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  จ านวน 1 คนั 821,000         เฉพาะ 1.บ.อเมริกนัมอเตอร์ส จ ากดั 754,000 .- 2.  บ.โตโยตา้เชียงราย  จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0343/61

เจาะจง 2.บ.โตโยตา้เชียงราย จ  ากดั  730,000 .- 730,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

61 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงโครงการพน่หมอกควนั 34,179.06      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0341/61

เจาะจง 34,179.06         บาท 34,179.06         บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

62 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 300                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 300      บาท 300      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

63 ค่าจดัซ้ือวสัดุอบรมโครงการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 2,480              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 2,480        บาท 2,480        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

64 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองวดัความดนัโลหิต  จ  านวน 2 เคร่ือง 10,000           เฉพาะ 1.ร้านฟาสซิโนศูนยย์าเชียงราย 2. ร้านทริปเปิลเอ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0351/61

เจาะจง เคร่ืองละ  1,990 .-   3,190.-   2,490.- 9,900      บาท เสนอราคาเหมาะสม

และ   2,250.- กบังบประมาณ

2.ร้านทริปเปิลเอ เคร่ืองละ  4,950.-

3.หจก.เวชสิน  เคร่ืองละ  4,000.-

65 ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจ าเดือน สิงหาคม 11,609.50      เฉพาะ บริษทั ทีโอที จ  ากดั มหาชน บริษทั ทีโอที จ  ากดั มหาชน มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 11,609.50       บาท 11,609.50       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

66 ค่าโทรศพัท ์ประจ าเดือน สิงหาคม 859.21           เฉพาะ บ.แอดวานซไ์วร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั บ.แอดวานซไ์วร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 859.21        บาท 859.21        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

67 ค่าจดัซ้ือยาพน่ขา้ว เน่ืองจากเกิดโรคใบไหมใ้นพ้ืนท่ีการ 400                 เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการเกษตร ร้านเวียงแก่นการเกษตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0348/61

เกษตร ในเขตต าบลปอ เจาะจง 400     บาท 400     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

68 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกัปลดั) 20,741           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0350/61

เจาะจง 20,741     บาท 20,741     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

69 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 21,753           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0349/61

เจาะจง 21,753        บาท 21,753        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

70 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองช่าง) 4,355              เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0339/61

เจาะจง 4,355       บาท 4,355       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

71 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองการศึกษา) 4,388              เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0338/61

เจาะจง 4,388        บาท 4,388        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

72 ค่าจดัซ้ือวคัซนัโรคพิษสุนขับา้พร้อมอุปกรณ์การฉีด 57,330           เฉพาะ ร้านเวียงชยัปศุสตัว์ ร้านเวียงชยัปศุสตัว์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0345/61

เจาะจง 57,330      บาท 57,330      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

73 ค่าจดัซ้ือห้องน ้าสุขาเคล่ือนท่ีแบบส าเร็จรูป 119,420         เฉพาะ บริษทั ทีไอพี อิมปอร์ทเอ็กซป์อร์ท จ ากดับริษทั ทีไอพี อิมปอร์ทเอ็กซป์อร์ท จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0346/61

เจาะจง 119,420        บาท 119,420        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

74 ค่าอาหารในการจดัเตรียมรับรองการประชุมสภาสมยัสามญั 2,800              เฉพาะ นางศรีบวั    ลือชา นางศรีบวั    ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

สมยัท่ี 3 / 2561 เจาะจง 2,800      บาท 2,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

75 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการจดัเตรียมรับรองการประชุม 2,800              เฉพาะ นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

สภาสมยัสามญั สมยัท่ี 3/2561 เจาะจง 2,800     บาท 2,800     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

76 ค่าจดัซ้ือวสัดุมุงหลงัคา (วาตภยั) บา้นห้วยคุ  ม.8 2,460              เฉพาะ ร้านองอาจคา้วสัดุ ร้านองอาจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 2,460        บาท 2,460        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

77 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืมเพ่ือใชบ้ริโภคในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 168                 เฉพาะ ร้านสนธยาอาร์โอ ร้านสนธยาอาร์โอ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 168     บาท 168     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

78 ค่าจดัท าป้ายโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิบติั 300                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

งานเชิงสร้างสรรคแ์ละการท างานเป็นทีม เจาะจง 300      บาท 300      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

79 ค่าจดัซ้ือวสัดุฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 4,566              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

การปฎิบติังานเชิงสร้างสรรคแ์ละการท างานเป็นทีม เจาะจง 4,566        บาท 4,566        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

80 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่มส าเนาขอ้บญัญติังบประมาณ 13,000           เฉพาะ ร้านรัชพลถ่ายเอกสาร ร้านรัชพลถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0352/61

รายจ่ายประจ าปี   2562 เจาะจง 13,000     บาท 13,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

81 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 2,750              เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0344/61

เจาะจง 2,750      บาท 2,750      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

82 ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) สพด.จ านวน 17 ศูนย์ 92,901.60      เฉพาะ บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จ  ากดั บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น 4/2561

ประจ าเดือน กนัยายน เจาะจง 92,901.60      บาท 92,901.60      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

83 ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสงักดั สพฐ. 361,909.60    เฉพาะ บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จ  ากดั บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น 61057223395

จ านวน 9 แห่ง ประจ าเดือน กนัยายน เจาะจง 361,909.60       บาท 361,909.60       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

84 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,000              เฉพาะ นางรัตนาภรณ์     แยม่อ นางรัตนาภรณ์     แยม่อ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0237/61

ศพด.บา้นสนัติพฒันา  ประจ าเดือน กนัยายน เจาะจง 6,667       บาท 6,667       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

85 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,000              เฉพาะ นางสาวสมฤดี    วฒันศรพนัธ์ นางสาวสมฤดี    วฒันศรพนัธ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0228/61

ศพด.บา้นห้วยคุ   ประจ าเดือน กนัยายน เจาะจง 6,334      บาท 6,334      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

86 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,000              เฉพาะ นางสาวนารี      แซ่วา่ง นางสาวนารี      แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0227/61-1

ศพด.บา้นห้วยคุ   ประจ าเดือน กนัยายน เจาะจง 7,000     บาท 7,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

87 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,000              เฉพาะ นางสาวพชัรินทร์      ฝอยทอง นางสาวพชัรินทร์      ฝอยทอง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0226/61-1

ศพด.บา้นห้วยหาน  ประจ าเดือน กนัยายน เจาะจง 7,000       บาท 7,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

88 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองท าน ้าเยน็  จ  านวน 3 เคร่ือง 30,000           เฉพาะ 1.บ.ทวียนตม์าเก็ตต้ิง จ  ากดั 12,000.- 1. บ.ทวียนตม์าเก็ตต้ิง  จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0355/61

เจาะจง 2.บ.รุ่งทรัพยว์อร์เตอร์เวิร์ค  24,000.- 12,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

3.หจก.เชียงรายเทคโนคอม 19,500.- กบังบประมาณ

89 ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะ 20,346.30      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0028/61-15

(กองช่าง)   ประจ าเดือนกนัยายน เจาะจง 20,346.30     บาท 20,346.30     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

90 ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะ 28,009.38      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0161/61-10

(ส านกัปลดั)   ประจ าเดือนกนัยายน เจาะจง 28,009.38     บาท 28,009.38     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

91 ค่าบริการไปรษณีย ์ประจ าเดือน กนัยายน 1,159              เฉพาะ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 1,159     บาท 1,159     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

92 ค่าจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว 2,500              เฉพาะ ร้านบอสครีเอท ร้านบอสครีเอท มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0354/61

เจาะจง 2,500      บาท 2,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

93 ค่าจา้งเหมาอกแบบโครงการก่อสร้าง จ  านวน 5 โครงการ 94,680           เฉพาะ นายโยธิน      กองวงค์ นายโยธิน      กองวงค์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0353/61

เจาะจง 84,160      บาท 84,160      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

94 ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า 54,323           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0356/61

เจาะจง 50,770       บาท 50,770       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

95 ค่าจา้งเหมาอกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.14 239,850         เฉพาะ นายโยธิน   กองวงค์ นายโยธิน   กองวงค์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0347/61

เจาะจง 213,200         บาท 213,200         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


