แบบสรุ ปผลการดาเนินงานการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจาปี งบประมาณ 2562
องค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

1 ค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน

3,750

ศพด. บ้านห้วยคุ

เฉพาะ
เจาะจง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

นางสาวเพ็ญ แซ่วา่ ง

นางสาวเพ็ญ แซ่วา่ ง

3,750

บาท

3,750

บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0094/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

2 ค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน

3,750

ศพด. บ้านปอกลาง

เฉพาะ

นางสาวยุพิน อุสาใจ

นางสาวยุพิน อุสาใจ

เจาะจง

3,750 บาท

3,750 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0092/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

3 ค่าจ้างเหมาบริ การรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวดอยผาตั้ง

7,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเพชรา ใจเจริ ญแท้
7,000

บาท

นางสาวเพชรา ใจเจริ ญแท้
7,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0016/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

4 ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจาเดือน ม.ค. 62

2,500

เฉพาะ

หจก.ส.การพิมพ์

หจก.ส.การพิมพ์

เจาะจง

2,500 บาท

2,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0003/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

5 ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) ประจาเดือน ม.ค. 62

2,500

เฉพาะ

หจก.ส.การพิมพ์

หจก.ส.การพิมพ์

เจาะจง

2,500 บาท

2,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0002/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

6 ค่าจัดซื้ อหนังสือพิมพ์รายวัน สาหรับบริ การประชาชน
ประจาเดือน ม.ค. 62

620.00

เฉพาะ

ร้านหนังสือเวียงแก่น

ร้านหนังสือเวียงแก่น

เจาะจง

620 บาท

620 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0014/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

7 ค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)
7,500

ศพด. บ้านสันติพฒั นา

เฉพาะ
เจาะจง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

นางรัตนาภรณ์ แยม่อ

นางรัตนาภรณ์ แยม่อ

7,500

บาท

7,500

บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0004/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

8 ค่าจ้างเหมาบริ การรักษาความปลอดภัยอาคารสานักงาน

7,500

เฉพาะ
เจาะจง

นายเส้า ยาวิเลิง
7,500

บาท

นายเส้า ยาวิเลิง
7,500

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0008/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

9 ค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลเพือ่ ทาหน้าที่เก็บขยะบนเนิน

6,000

102 และเนิน 103 จุดชมวิวดอยผาตั้ง

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวโชติกา ใจงามเลิศแท้
6,000

บาท

นางสาวโชติกา ใจงามเลิศแท้
6,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0081/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

10 ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน (กองการศึกษา)

15,787

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
15,787

บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
15,787

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0115/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

11 ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน (สานักปลัด)

33,790

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
33,790

บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
33,790

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0111/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

12 ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน (กองช่าง)

10,257

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
10,257

บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
10,257

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0114/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

13 ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน (กองคลัง)

11,106

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
11,106

บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
11,106

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0112/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

14 ค่าจัดซื้ อหมึกเครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

10,250

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เฉพาะ

ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์

ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์

เจาะจง

10,250 บาท

10,250 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0110/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

15 ค่าจัดซื้ อหมึกเครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

6,010

เฉพาะ

หจก.เชียงรายเทคโนคอม

หจก.เชียงรายเทคโนคอม

เจาะจง

6,010 บาท

6,010 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0108/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (มิตซู กจ-8149 ชร.)

6,160

เฉพาะ
เจาะจง

อู่สามชัยคาร์เซอร์วิส
6,160

บาท

อู่สามชัยคาร์เซอร์วิส
6,160

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0109/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

17 ค่าจัดซื้ อคูลเลอร์อลูมิเนียมหล่อเบ้า สาหรับใช้ในกองการศึกษา

40,000

และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน 20 ใบ

เฉพาะ
เจาะจง

บริ ษทั คิทเช่นดิโป จากัด
23,800

บาท

บริ ษทั คิทเช่นดิโป จากัด
23,800

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0113/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

19 ค่าจัดซื้ อโต๊ะทางานเอนกประสงค์สาหรับใช้ในศูนย์พฒั นา

63,000

เด็กเล็ก จานวน 18 ตัว

เฉพาะ

บริ ษทั สุขใจเอ็มแอนด์เอ็ม จากัด

บริ ษทั สุขใจเอ็มแอนด์เอ็ม จากัด

เจาะจง

46,800 บาท

46,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0107/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

20 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ แยกก่อนทิ้ง

3,200

60 วัน ณ จุดชุมวิวดอยผาตั้ง

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านโปรปริ้ นแอดเวอร์ไทซิ่ ง
3,200

บาท

ร้านโปรปริ้ นแอดเวอร์ไทซิ่ ง
3,200

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

21 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการ
เที่ยวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอกดอกซากุระบาน 2562

220

เฉพาะ

ร้านโปรปริ้ นแอดเวอร์ไทซิ่ ง

ร้านโปรปริ้ นแอดเวอร์ไทซิ่ ง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

220 บาท

220 บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

-

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

22 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชมดอกพญา

6,000

เสือโคร่ ง

เฉพาะ
เจาะจง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

ห้องภาพเวียงแก่นคัลเลอร์แล็ป

ห้องภาพเวียงแก่นคัลเลอร์แล็ป

6,000

บาท

6,000

บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0116/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

23 ค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน

3,750

ศพด. บ้านห้วยกุ๊ก

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ ท้าวชัยมูล
3,750

บาท

นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ ท้าวชัยมูล
3,750

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0089/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

24 ค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน

3,750

ศพด. บ้านศิลาแดง

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวจารุ วรรณ
3,750

ไชยลังการ
บาท

นางสาวจารุ วรรณ
3,750

ไชยลังการ
บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0091/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

25 ค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน

3,750

ศพด. บ้านห้วยคุ

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาววรรณีย ์ แซ่ซง้
3,750

บาท

นางสาววรรณีย ์ แซ่ซง้
3,750

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0090/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

26 ค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน

7,500

ศพด. บ้านห้วยคุ

เฉพาะ

นางสาวสมฤดี

เจาะจง

7,500

วัฒนศรพันธ์
บาท

นางสาวสมฤดี
7,500

วัฒนศรพันธ์

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0005/62-3

บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

27 ค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน

7,500

ศพด. บ้านห้วยคุ

เฉพาะ

นางสาวนารี

เจาะจง

7,500

แซ่วา่ ง
บาท

นางสาวนารี
7,500

แซ่วา่ ง
บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0006/62-3
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

28 ค่าจ้างเหมาเครื่ องเสียงที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ประจาร้าน
นิทรรศการ งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช

30,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายอังคาร หมื่นลาง
30,000

บาท

นายอังคาร หมื่นลาง
30,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0120/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

29 ค่าจัดซื้ อโต๊ะสาหรับรับประทานอาหารของเด็ก สาหรับใช้ใน

287,600

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน 52 ชุด

เฉพาะ
เจาะจง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

ร้านเวียงแก่นพานิชย์

ร้านเวียงแก่นพานิชย์

182,000

บาท

182,000

บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0119/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

30 ค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน

7,500

ศพด. บ้านเจดียท์ อง

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนงค์คราญ ยาวิเลิง
7,018

บาท

นางสาวนงค์คราญ ยาวิเลิง
7,018

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0007/62-3
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

31 ค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน

3,750

ศพด. บ้านทรายทอง

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเกสริ นทร์ เจริ ญเจ้าสกุล นางสาวเกสริ นทร์ เจริ ญเจ้าสกุล
3,750

บาท

3,750

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0093/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

32 ค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน

3,750

ศพด. บ้านห้วยหาน

เฉพาะ
เจาะจง

นางอาไพ แซ่ลี
3,750

บาท

นางอาไพ แซ่ลี
3,750

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0088/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

33 ค่าจัดซื้ อน้ าดื่ม เพือ่ แจกจ่ายให้กบั ผูเ้ ยีย่ มชมร้านนิทรรศการ

5,730

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส
5,730

บาท

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส
5,730

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

34 ค่าจัดซื้ อพัดลมติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง จานวน 62 ตัว

124,000

สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้ า
117,800

บาท

ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้ า
117,800

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0118/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

35 ค่าจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์จาเป็ น (เส้นลวดสาหรับผูกมัดผ้าริ้ ว)
เตรี ยมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

1,800

เฉพาะ

ร้านองอาจค้าวัสดุ

ร้านองอาจค้าวัสดุ

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

1,800 บาท

1,800 บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

-

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

36 ค่าจัดซื้ อธงชาติ สาหรับประดับตกแต่งสถานที่ ตามโครงการ

2,000

เตรี ยมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เฉพาะ

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,000 บาท

2,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่สัญญา
-

กับงบประมาณ

37 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายเชิญชวนประชาชนร่ วมรับเสด็จ ฯ

3,000

เฉพาะ

ร้านโปรปริ้ นแอดเวอร์ไทซิ่ ง

ร้านโปรปริ้ นแอดเวอร์ไทซิ่ ง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

3,000 บาท

3,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

38 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้ น ม.5

500,000

เฉพาะ

ร้านบุญชัยพาณิชย์

ร้านบุญชัยพาณิชย์

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0123/62

เจาะจง

499,500

499,500

เสนอราคาเหมาะสม

บาท

บาท

กับงบประมาณ

39 ค่าจัดซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับยานพาหนะ

35,970

(สานักปลัด)

เฉพาะ

ร้านภิคเนตร

ร้านภิคเนตร

เจาะจง

35,970 บาท

35,970 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0117/62-1
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

40 ค่าจัดซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับยานพาหนะ

9,697.30

(กองช่าง)

เฉพาะ

ร้านภิคเนตร

ร้านภิคเนตร

เจาะจง

9,697.30 บาท

9,697.30 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0110/62-4
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

41 ค่าจัดซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องพ่นหมอกควัน

671.95

ประจาเดือน มกราคม 2562

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านภิคเนตร
671.95

บาท

ร้านภิคเนตร
671.95

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0111/62-3
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

42 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่ องดื่ม ในการประชุมสภา
สมัยสามัญที่ 1 ประจาปี 2562

2,800

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส
2,800

บาท

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส
2,800

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

-

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

43 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน ในการประชุมสภา

2,800

สมัยสามัญที่ 1 ประจาปี 2562

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะ

นางศรี บวั

เจาะจง

2,800

ลือชา
บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
นางศรี บวั
2,800

ลือชา
บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

44 ค่าจัดซื้ อ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

30,700

สารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านห้วยหาน

เฉพาะ

1.หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 23,900 บาท

เจาะจง 2.ร้านเวียงแก่นอิเล็กทรอนิกส์ 25,00บาท

1.หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์
23,900

บาท

3.หจก.เชียงรายเทคโนคอม 25,900 บาท

45 ค่าจัดซื้ อ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

30,700

สารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านห้วยคุ

เฉพาะ

1.หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 23,900 บาท

เจาะจง 2.ร้านเวียงแก่นอิเล็กทรอนิกส์ 25,00บาท
39,600

จานวน 18 ตัว

เฉพาะ

1.ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ 35,640 บาท

เจาะจง 2.บริ ษทั สุขใจเอ็มแอนด์เอ็ม 38,880 บาท

1.หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์
23,900 บาท

6,300

เฉพาะ

1.ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ 3,400 บาท

เจาะจง 2.บริ ษทั สุขใจเอ็มแอนด์เอ็ม 4,000 บาท

1.ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์
35,640

บาท

12,600

จานวน 2 ตู้

เฉพาะ

1.ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ 6,900 บาท

เจาะจง 2.บริ ษทั สุขใจเอ็มแอนด์เอ็ม 7,000 บาท

1.ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์
3,400 บาท

จานวน 30 ตัว

3,000

เฉพาะ

1.ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ 2,940 บาท

เจาะจง 2.บริ ษทั สุขใจเอ็มแอนด์เอ็ม 3,000 บาท
3.ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0127/62
เสนอราคาเหมาะสม
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0128/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

1.ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์
6,900 บาท

3.ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ 12,600 บาท
49 ค่าจัดซื้ อเก้าอี้สาหรับเด็ก ใช้ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ

3.ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ 6,300 บาท
48 ค่าจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บแฟ้ มเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก (กองการศึกษา)

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0121/62
กับงบประมาณ

3.ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ 39,600 บาท
47 ค่าจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บแฟ้ มเอกสาร แบบ 40 ช่อง (กองการศึกษา)

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

3.หจก.เชียงรายเทคโนคอม 25,900 บาท

46 ค่าจัดซื้ อเก้าอี้ทางาน สาหรับใช้ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0122/62

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0130/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

1.ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์
2,940 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0129/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

50 ค่าจัดซื้ อน้ าดื่ม เพือ่ ใช้บริ โภคในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

624

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เฉพาะ

นายสม บุดดี

นายสม บุดดี

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

624 บาท

624 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่สัญญา
-

กับงบประมาณ

51 ค่าจัดซื้ อน้ าดื่มเพือ่ ใช้ในการอุปโภคบริ โภคภายในสานักงาน

2,170

เฉพาะ

นายสม บุดดี

นายสม บุดดี

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,170

2,170

เสนอราคาเหมาะสม

บาท

บาท

-

กับงบประมาณ

52 ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร จานวน 2 เครื่ อง (สานักปลัด,กองคลัง)

8,000

เฉพาะ

หจก.ส.การพิมพ์

หจก.ส.การพิมพ์

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0001/62

เจาะจง

8,000

8,000

เสนอราคาเหมาะสม

บาท

บาท

กับงบประมาณ

53 ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน (สานักปลัด)

5,596

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
5,596

บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
5,596

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0135/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

54 ค่าจัดซื้ อน้ าดื่ม ตามโครงการเตรี ยมงานรับเสด็จสมเด็จ

3,850

พระเทพ

เฉพาะ

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

3,850 บาท

3,850 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

55 ค่าจัดทาอาหารว่าง ตามโครงการเตรี ยมงานรับเสด็จสมเด็จ

2,500

พระเทพ

เฉพาะ

นายพัลลภ ยาละ

นายพัลลภ ยาละ

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,500 บาท

2,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

56 ค่าจัดทาอาหารว่าง ตามโครงการเตรี ยมงานรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพ

2,500

เฉพาะ

นางสาวหฤทัย มัง่ มูล

นางสาวหฤทัย มัง่ มูล

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,500 บาท

2,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

-

57 ค่าจัดทาอาหารกลางวัน ตามโครงการเตรี ยมงานรับเสด็จ

6,000

สมเด็จพระเทพ

เฉพาะ
เจาะจง

นางแว่น เทพพรม
6,000

บาท

นางแว่น เทพพรม
6,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

58 ค่าจัดทาอาหารกลางวัน ตามโครงการเตรี ยมงานรับเสด็จ

4,000

สมเด็จพระเทพ

เฉพาะ

นางศรี บวั ลือชา

นางศรี บวั ลือชา

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

4,000 บาท

4,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

59 ค่าจัดทาอาหารกลางวัน ตามโครงการเตรี ยมงานรับเสด็จ

4,000

สมเด็จพระเทพ

เฉพาะ
เจาะจง

นางศรี คา ลือชา
4,000

บาท

นางศรี คา ลือชา
4,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

60 ค่าจัดทาอาหารกล่อง ตามโครงการเตรี ยมงานรับเสด็จ

10,000

สมเด็จพระเทพ

เฉพาะ

นางสาวอัจฉราพร อินต๊ะสงค์

นางสาวอัจฉราพร อินต๊ะสงค์

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

10,000 บาท

10,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

61 ค่าจัดทาอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ตามโครงการประชุมวิชาการ

4,750

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562

เฉพาะ

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

4,750 บาท

4,750 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

62 ค่าจัดซื้ อผ้าริ้ วสาหรับประดับตกแต่ง เตรี ยมงานรับเสด็จ

20,000

เฉพาะ

ร้านแฟชัน่ ฟบริ ค

ร้านแฟชัน่ ฟบริ ค

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0125/62

เจาะจง

20,000 บาท

20,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

63 ค่าจ้างเหมาจัดทาตรายาง ของ อบต.ปอ

5,440

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
5,440

บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
5,440

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0133/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

64 ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางปอ - บ้าน
ประชาภักดี หมู่ที่ 1

400,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.กังวาลย์พาณิชย์ก่อสร้าง
399,500

บาท

หจก.กังวาลย์พาณิชย์ก่อสร้าง
399,500

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0126/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

65 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างป้ ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)
33,200

ป้ ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยผาตั้ง ม.14

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เฉพาะ

หจก.วัฒนารวมกิจ

หจก.วัฒนารวมกิจ

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0132/62

เจาะจง

33,200

33,200

เสนอราคาเหมาะสม

บาท

บาท

เลขที่สัญญา

กับงบประมาณ

66 ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ านบอกเส้นทางและสื่ อต่างๆ

66,000

ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จุดชมวิว

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.วัฒนารวมกิจ
65,000

บาท

หจก.วัฒนารวมกิจ
65,000

บาท

ดอยผาตั้ง (เนิ น 102)
67 ค่าจ้างเหมาย้ายเครื่ องปรับอากาศ สานักงานกองคลัง

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0131/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

6,600

เฉพาะ
เจาะจง

นายกิตติพทั ธ์ วงศ์ชยั
5,000

บาท

นายกิตติพทั ธ์ วงศ์ชยั
5,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0139/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

68 ค่าจัดซื้ อปั้มลมแบบมอเตอร์ ขนาด 5 แรงม้า

45,000

เฉพาะ
เจาะจง

บริ ษทั ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จากัด
42,500

บาท

บริ ษทั ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จากัด
42,500

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0138/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

69 อุปกรณ์ฝึกอบรม ตามโครงการป้ องกันแก้ปัญหาไฟป่ าและ

2,000

หมอกควัน

เฉพาะ

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,000 บาท

2,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

70 ค่าจัดซื้ อถังเก็บน้ าพลาสติก ของอบต.ปอ

3,000

เฉพาะ

นางสมนา

เจาะจง

3,000

รักประชา
บาท

นางสมนา
3,000

รักประชา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0136/62

บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

71 ค่าจัดซื้ อผ้าใบเต้นท์ครึ่ งวงกลม ของอบต.ปอ

21,400

เฉพาะ

ร้านนาชัยการช่าง

ร้านนาชัยการช่าง

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0137/62

เจาะจง

21,400

21,400

เสนอราคาเหมาะสม

บาท

บาท

กับงบประมาณ

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

72 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ตามโครงการ

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)
3,000

ป้ องกันแก้ไขปัญหาไฟป่ าและหมอกควัน

เฉพาะ
เจาะจง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

นางสาวหฤทัย มัง่ มูล

นางสาวหฤทัย มัง่ มูล

มีคุณสมบัติครบถ้วน

3,000

บาท

3,000

บาท

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่สัญญา
-

กับงบประมาณ

73 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน ตามโครงการป้ องกันแก้ไข

4,000

ปัญหาไฟป่ าและหมอกควัน

เฉพาะ
เจาะจง

นางสมพิศ ปงเมฆ
4,000

บาท

นางสมพิศ ปงเมฆ
4,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

74 ค่าจ้างเหมาจัดทาซุ้มร้านนิทรรศการ งานพ่อขุนเม็งราย
มหาราช

170,000

เฉพาะ

นายคิริเมขค์ ยาละ

นายคิริเมขค์ ยาละ

เจาะจง

170,000

170,000

บาท

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0124/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

(ลงชื่ อ)................................................เจ้าหน้าที่
(นางสิ ริลกั ษณ์ อินเทพ)

(ลงชื่ อ)..........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางวิลาวัลย์ โนระ)

(ลงชื่ อ)...............................................
(นายประเวศ ปงรังษี)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ

