
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 3,750           เฉพาะ นางสาวเพญ็     แซ่วา่ง นางสาวเพญ็     แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0094/62

ศพด. บา้นห้วยคุ เจาะจง 3,750       บาท 3,750       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

2 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 3,750           เฉพาะ นางสาวยพิุน     อุสาใจ นางสาวยพิุน     อุสาใจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0092/62

ศพด. บา้นปอกลาง เจาะจง 3,750     บาท 3,750     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

3 ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความสะอาดแหล่งท่องเท่ียวดอยผาตั้ง 7,000           เฉพาะ นางสาวเพชรา      ใจเจริญแท้ นางสาวเพชรา      ใจเจริญแท้ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0016/62

เจาะจง 7,000          บาท 7,000          บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

4 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจ าเดือน ม.ค. 62 2,500           เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0003/62

เจาะจง 2,500      บาท 2,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

5 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) ประจ าเดือน ม.ค. 62 2,500           เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0002/62

เจาะจง 2,500      บาท 2,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

6 ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนั ส าหรับบริการประชาชน 620.00         เฉพาะ ร้านหนงัสือเวียงแก่น ร้านหนงัสือเวียงแก่น มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0014/62

ประจ าเดือน ม.ค. 62 เจาะจง 620     บาท 620     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กุมภาพนัธ์   2562    ประจ าปีงบประมาณ   2562
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ     อ  าเภอเวียงแก่น      จงัหวดัเชียงราย

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

7 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500           เฉพาะ นางรัตนาภรณ์     แยม่อ นางรัตนาภรณ์     แยม่อ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0004/62

ศพด. บา้นสนัติพฒันา เจาะจง 7,500         บาท 7,500         บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

8 ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยัอาคารส านกังาน 7,500           เฉพาะ นายเสา้      ยาวิเลิง นายเสา้      ยาวิเลิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0008/62

เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

9 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือท าหนา้ท่ีเก็บขยะบนเนิน 6,000           เฉพาะ นางสาวโชติกา    ใจงามเลิศแท้ นางสาวโชติกา    ใจงามเลิศแท้ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0081/62

102 และเนิน 103  จุดชมวิวดอยผาตั้ง เจาะจง 6,000       บาท 6,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

10 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองการศึกษา) 15,787         เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0115/62

เจาะจง 15,787       บาท 15,787       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

11 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกัปลดั) 33,790         เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0111/62

เจาะจง 33,790       บาท 33,790       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

12 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองช่าง) 10,257         เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0114/62

เจาะจง 10,257        บาท 10,257        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

13 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 11,106         เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0112/62

เจาะจง 11,106       บาท 11,106       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

14 ค่าจดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ (กองคลงั) 10,250         เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0110/62

เจาะจง 10,250      บาท 10,250      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

15 ค่าจดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ (กองคลงั) 6,010           เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0108/62

เจาะจง 6,010      บาท 6,010      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

16 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง (มิตซู กจ-8149 ชร.) 6,160           เฉพาะ อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0109/62

เจาะจง 6,160       บาท 6,160       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

17 ค่าจดัซ้ือคูลเลอร์อลูมิเนียมหล่อเบา้ ส าหรับใชใ้นกองการศึกษา 40,000         เฉพาะ บริษทั คิทเช่นดิโป จ ากดั บริษทั คิทเช่นดิโป จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0113/62

และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จ  านวน 20 ใบ เจาะจง 23,800       บาท 23,800       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

19 ค่าจดัซ้ือโต๊ะท างานเอนกประสงคส์ าหรับใชใ้นศูนยพ์ฒันา 63,000         เฉพาะ บริษทัสุขใจเอ็มแอนด์เอ็ม จ  ากดั บริษทัสุขใจเอ็มแอนด์เอ็ม จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0107/62

เด็กเล็ก   จ  านวน 18 ตวั เจาะจง 46,800      บาท 46,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

20 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์รณรงค ์ แยกก่อนทิ้ง 3,200           เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

60  วนั ณ จุดชุมวิวดอยผาตั้ง เจาะจง 3,200       บาท 3,200       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

21 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์กิจกรรมตามโครงการ 220              เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

เท่ียวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอกดอกซากุระบาน 2562 เจาะจง 220     บาท 220     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

22 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวชมดอกพญา 6,000           เฉพาะ ห้องภาพเวียงแก่นคลัเลอร์แล็ป ห้องภาพเวียงแก่นคลัเลอร์แล็ป มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0116/62

เสือโคร่ง เจาะจง 6,000       บาท 6,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

23 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 3,750           เฉพาะ นางสาวอนงคล์กัษณ์    ทา้วชยัมูล นางสาวอนงคล์กัษณ์    ทา้วชยัมูล มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0089/62

ศพด. บา้นห้วยกุ๊ก เจาะจง 3,750       บาท 3,750       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

24 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 3,750           เฉพาะ นางสาวจารุวรรณ        ไชยลงัการ นางสาวจารุวรรณ        ไชยลงัการ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0091/62

ศพด. บา้นศิลาแดง เจาะจง 3,750       บาท 3,750       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

25 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 3,750           เฉพาะ นางสาววรรณีย ์     แซ่ซง้ นางสาววรรณีย ์     แซ่ซง้ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0090/62

ศพด. บา้นห้วยคุ เจาะจง 3,750          บาท 3,750          บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

26 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500           เฉพาะ นางสาวสมฤดี       วฒันศรพนัธ์ นางสาวสมฤดี       วฒันศรพนัธ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0005/62-3

ศพด. บา้นห้วยคุ เจาะจง 7,500         บาท 7,500         บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

27 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500           เฉพาะ นางสาวนารี      แซ่วา่ง นางสาวนารี      แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0006/62-3

ศพด. บา้นห้วยคุ เจาะจง 7,500         บาท 7,500         บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

28 ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียงท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ประจ าร้าน 30,000         เฉพาะ นายองัคาร      หม่ืนลาง นายองัคาร      หม่ืนลาง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0120/62

นิทรรศการ งานพอ่ขุนเมง็รายมหาราช เจาะจง 30,000       บาท 30,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

29 ค่าจดัซ้ือโต๊ะส าหรับรับประทานอาหารของเด็ก ส าหรับใชใ้น 287,600      เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพานิชย์ ร้านเวียงแก่นพานิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0119/62

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จ  านวน  52  ชุด เจาะจง 182,000        บาท 182,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

30 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500           เฉพาะ นางสาวนงคค์ราญ      ยาวิเลิง นางสาวนงคค์ราญ      ยาวิเลิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0007/62-3

ศพด. บา้นเจดียท์อง เจาะจง 7,018        บาท 7,018        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

31 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 3,750           เฉพาะ นางสาวเกสรินทร์      เจริญเจา้สกุล นางสาวเกสรินทร์      เจริญเจา้สกุล มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0093/62

ศพด. บา้นทรายทอง เจาะจง 3,750        บาท 3,750        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

32 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 3,750           เฉพาะ นางอ าไพ      แซ่ลี นางอ าไพ      แซ่ลี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0088/62

ศพด. บา้นห้วยหาน เจาะจง 3,750       บาท 3,750       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

33 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืม เพ่ือแจกจ่ายให้กบัผูเ้ยีย่มชมร้านนิทรรศการ 5,730           เฉพาะ นางสาวกฤติกา      ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา      ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

 งานพอ่ขุนเมง็รายมหาราช เจาะจง 5,730       บาท 5,730       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

34 ค่าจดัซ้ือพดัลมติดฝาผนงัพร้อมติดตั้ง  จ  านวน 62 ตวั 124,000      เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0118/62

ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เจาะจง 117,800       บาท 117,800       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

35 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์จ าเป็น (เสน้ลวดส าหรับผูกมดัผา้ร้ิว) 1,800           เฉพาะ ร้านองอาจคา้วสัดุ ร้านองอาจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น

เตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เจาะจง 1,800     บาท 1,800     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

36 ค่าจดัซ้ือธงชาติ ส าหรับประดบัตกแต่งสถานท่ี ตามโครงการ 2,000           เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

เตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เจาะจง 2,000      บาท 2,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

37 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายเชิญชวนประชาชนร่วมรับเสด็จ ฯ 3,000           เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 3,000      บาท 3,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

38 ค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้น ม.5 500,000      เฉพาะ ร้านบุญชยัพาณิชย์ ร้านบุญชยัพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0123/62

เจาะจง 499,500         บาท 499,500         บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

39 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับยานพาหนะ 35,970         เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0117/62-1

(ส านกัปลดั) เจาะจง 35,970      บาท 35,970      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

40 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับยานพาหนะ 9,697.30     เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0110/62-4

(กองช่าง) เจาะจง 9,697.30     บาท 9,697.30     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

41 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองพน่หมอกควนั 671.95         เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0111/62-3

ประจ าเดือน มกราคม 2562 เจาะจง 671.95       บาท 671.95       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

42 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ในการประชุมสภา 2,800           เฉพาะ นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

สมยัสามญัท่ี 1 ประจ าปี 2562 เจาะจง 2,800       บาท 2,800       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

43 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั  ในการประชุมสภา 2,800           เฉพาะ นางศรีบวั       ลือชา นางศรีบวั       ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

สมยัสามญัท่ี 1 ประจ าปี 2562 เจาะจง 2,800       บาท 2,800       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

44 ค่าจดัซ้ือ ตามโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยี 30,700         เฉพาะ 1.หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 23,900 บาท 1.หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0122/62

สารสนเทศ   DLTV  ศพด.บา้นห้วยหาน เจาะจง 2.ร้านเวียงแก่นอิเลก็ทรอนิกส์ 25,00บาท 23,900         บาท เสนอราคาเหมาะสม

3.หจก.เชียงรายเทคโนคอม  25,900 บาท กบังบประมาณ

45 ค่าจดัซ้ือ ตามโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยี 30,700         เฉพาะ 1.หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 23,900 บาท 1.หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0121/62

สารสนเทศ   DLTV  ศพด.บา้นห้วยคุ เจาะจง 2.ร้านเวียงแก่นอิเลก็ทรอนิกส์ 25,00บาท 23,900     บาท เสนอราคาเหมาะสม

3.หจก.เชียงรายเทคโนคอม  25,900 บาท กบังบประมาณ

46 ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีท  างาน ส าหรับใชใ้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 39,600         เฉพาะ 1.ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์  35,640 บาท 1.ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0127/62

จ านวน  18  ตวั เจาะจง 2.บริษทัสุขใจเอ็มแอนด์เอ็ม 38,880 บาท 35,640       บาท เสนอราคาเหมาะสม

3.ร้านเวียงแก่นพาณิชย ์  39,600  บาท กบังบประมาณ

47 ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  แบบ 40 ช่อง (กองการศึกษา) 6,300           เฉพาะ 1.ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์  3,400 บาท 1.ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0128/62

เจาะจง 2.บริษทัสุขใจเอ็มแอนด์เอ็ม 4,000 บาท 3,400      บาท เสนอราคาเหมาะสม

3.ร้านเวียงแก่นพาณิชย ์  6,300  บาท กบังบประมาณ

48 ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสารแบบ 15 ล้ินชกั (กองการศึกษา) 12,600         เฉพาะ 1.ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์  6,900 บาท 1.ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0130/62

จ านวน 2 ตู้ เจาะจง 2.บริษทัสุขใจเอ็มแอนด์เอ็ม 7,000 บาท 6,900      บาท เสนอราคาเหมาะสม

3.ร้านเวียงแก่นพาณิชย ์  12,600  บาท กบังบประมาณ

49 ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส าหรับเด็ก ใชใ้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3,000           เฉพาะ 1.ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์  2,940 บาท 1.ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0129/62

จ านวน 30 ตวั เจาะจง 2.บริษทัสุขใจเอ็มแอนด์เอ็ม 3,000 บาท 2,940      บาท เสนอราคาเหมาะสม

3.ร้านเวียงแก่นพาณิชย ์  3,000  บาท กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

50 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืม เพ่ือใชบ้ริโภคในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 624              เฉพาะ นายสม    บุดดี นายสม    บุดดี มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 624     บาท 624     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

51 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืมเพ่ือใชใ้นการอุปโภคบริโภคภายในส านกังาน 2,170           เฉพาะ นายสม     บุดดี นายสม     บุดดี มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 2,170        บาท 2,170        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

52 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง (ส านกัปลดั,กองคลงั) 8,000           เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0001/62

เจาะจง 8,000       บาท 8,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

53 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกัปลดั) 5,596           เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0135/62

เจาะจง 5,596       บาท 5,596       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

54 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืม ตามโครงการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จ 3,850           เฉพาะ นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

พระเทพ เจาะจง 3,850      บาท 3,850      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

55 ค่าจดัท าอาหารวา่ง ตามโครงการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จ 2,500           เฉพาะ นายพลัลภ    ยาละ นายพลัลภ    ยาละ มีคุณสมบติัครบถว้น

พระเทพ เจาะจง 2,500      บาท 2,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

56 ค่าจดัท าอาหารวา่ง ตามโครงการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จ 2,500           เฉพาะ นางสาวหฤทยั     มัง่มูล นางสาวหฤทยั     มัง่มูล มีคุณสมบติัครบถว้น

พระเทพ เจาะจง 2,500      บาท 2,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



57 ค่าจดัท าอาหารกลางวนั ตามโครงการเตรียมงานรับเสด็จ 6,000           เฉพาะ นางแวน่    เทพพรม นางแวน่    เทพพรม มีคุณสมบติัครบถว้น

สมเด็จพระเทพ เจาะจง 6,000        บาท 6,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

58 ค่าจดัท าอาหารกลางวนั ตามโครงการเตรียมงานรับเสด็จ 4,000           เฉพาะ นางศรีบวั      ลือชา นางศรีบวั      ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

สมเด็จพระเทพ เจาะจง 4,000      บาท 4,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

59 ค่าจดัท าอาหารกลางวนั ตามโครงการเตรียมงานรับเสด็จ 4,000           เฉพาะ นางศรีค  า     ลือชา นางศรีค  า     ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

สมเด็จพระเทพ เจาะจง 4,000       บาท 4,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

60 ค่าจดัท าอาหารกล่อง ตามโครงการเตรียมงานรับเสด็จ 10,000         เฉพาะ นางสาวอจัฉราพร      อินต๊ะสงค์ นางสาวอจัฉราพร      อินต๊ะสงค์ มีคุณสมบติัครบถว้น

สมเด็จพระเทพ เจาะจง 10,000      บาท 10,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

61 ค่าจดัท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ตามโครงการประชุมวิชาการ 4,750           เฉพาะ นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2562 เจาะจง 4,750      บาท 4,750      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

62 ค่าจดัซ้ือผา้ร้ิวส าหรับประดบัตกแต่ง เตรียมงานรับเสด็จ 20,000         เฉพาะ ร้านแฟชัน่ฟบริค ร้านแฟชัน่ฟบริค มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0125/62

เจาะจง 20,000      บาท 20,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

63 ค่าจา้งเหมาจดัท าตรายาง ของ อบต.ปอ 5,440           เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0133/62

เจาะจง 5,440        บาท 5,440        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

64 ค่าจา้งเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นปางปอ - บา้น 400,000      เฉพาะ หจก.กงัวาลยพ์าณิชยก่์อสร้าง หจก.กงัวาลยพ์าณิชยก่์อสร้าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0126/62

ประชาภกัดี  หมู่ท่ี 1 เจาะจง 399,500        บาท 399,500        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

65 ค่าจา้งเหมาก่อสร้างป้ายประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว 33,200         เฉพาะ หจก.วฒันารวมกิจ หจก.วฒันารวมกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0132/62

ป้ายบอกเสน้ทางท่องเท่ียวจุดชมวิวดอยผาตั้ง  ม.14 เจาะจง 33,200          บาท 33,200          บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

66 ค่าจา้งเหมาโครงการก่อสร้างป้านบอกเสน้ทางและส่ือต่างๆ 66,000         เฉพาะ หจก.วฒันารวมกิจ หจก.วฒันารวมกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0131/62

ในการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจุดชมวิว เจาะจง 65,000       บาท 65,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

ดอยผาตั้ง (เนิน 102) กบังบประมาณ

67 ค่าจา้งเหมายา้ยเคร่ืองปรับอากาศ ส านกังานกองคลงั 6,600           เฉพาะ นายกิตติพทัธ์     วงศช์ยั นายกิตติพทัธ์     วงศช์ยั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0139/62

เจาะจง 5,000       บาท 5,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

68 ค่าจดัซ้ือป้ัมลมแบบมอเตอร์  ขนาด 5 แรงมา้ 45,000         เฉพาะ บริษทัทวียนตม์าร์เก็ตต้ิง จ  ากดั บริษทัทวียนตม์าร์เก็ตต้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0138/62

เจาะจง 42,500        บาท 42,500        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

69 อุปกรณ์ฝึกอบรม ตามโครงการป้องกนัแกปั้ญหาไฟป่าและ 2,000           เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถว้น

หมอกควนั เจาะจง 2,000     บาท 2,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

70 ค่าจดัซ้ือถงัเก็บน ้าพลาสติก ของอบต.ปอ 3,000           เฉพาะ นางสมนา        รักประชา นางสมนา        รักประชา มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0136/62

เจาะจง 3,000        บาท 3,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

71 ค่าจดัซ้ือผา้ใบเตน้ทค์ร่ึงวงกลม ของอบต.ปอ 21,400         เฉพาะ ร้านน าชยัการช่าง ร้านน าชยัการช่าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0137/62

เจาะจง 21,400       บาท 21,400       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

72 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ตามโครงการ 3,000           เฉพาะ นางสาวหฤทยั     มัง่มูล นางสาวหฤทยั     มัง่มูล มีคุณสมบติัครบถว้น

ป้องกนัแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั เจาะจง 3,000        บาท 3,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

73 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั ตามโครงการป้องกนัแกไ้ข 4,000           เฉพาะ นางสมพิศ     ปงเมฆ นางสมพิศ     ปงเมฆ มีคุณสมบติัครบถว้น

ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั เจาะจง 4,000        บาท 4,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

74 ค่าจา้งเหมาจดัท าซุ้มร้านนิทรรศการ งานพอ่ขุนเมง็ราย 170,000      เฉพาะ นายคิริเมขค ์   ยาละ นายคิริเมขค ์   ยาละ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0124/62

มหาราช เจาะจง 170,000        บาท 170,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

(ลงช่ือ)................................................เจา้หนา้ท่ี (ลงช่ือ)..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี                                                                                                                 (ลงช่ือ)...............................................

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

                                                                                                                        ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา


