แบบสรุ ปผลการดาเนิ นงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ประจาปี งบประมาณ 2562
องค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

1 ค่าจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เณ

30,000.00

แหล่งท่องเที่ยวดอยผาตั้ง

เฉพาะ
เจาะจง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

นายพันนุมาศ ทองกระจ่าง

นายพันนุมาศ ทองกระจ่าง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0076/62

29,000

บาท

29,000

บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

2 ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งอาคาร ,ป้ าย ,รู ปปั้นตุ๊กตา ,ศาลา จุดชมวิว

20,000

ดอยผาตั้ง

เฉพาะ
เจาะจง

นายเจินจง แซ่ล้ ี
19,500

บาท

นายเจินจง แซ่ล้ ี
19,500

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0068/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

3 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี

1,350

ประจาปี 2562 จานวน 2 ป้ าย

เฉพาะ

ร้านบอสครี เอท

ร้านบอสครี เอท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

1,350

1,350

เสนอราคาเหมาะสม

บาท

บาท

CNTR-0059/62

กับงบประมาณ

4 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายประกาศของ อบต.ปอ

3,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านโปรปริ้ นแอ็ดเวอร์ไทซิ่ ง
3,000

บาท

ร้านโปรปริ้ นแอ็ดเวอร์ไทซิ่ ง
3,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0058/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

5 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายตามโครงการกิจกรรมพบปะประชาชน

2,400

(จังหวัดเคลื่อนที่)

เฉพาะ

ร้านโปรปริ้ นแอ็ดเวอร์ไทซิ่ ง

ร้านโปรปริ้ นแอ็ดเวอร์ไทซิ่ ง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,400 บาท

2,400 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0056/62

กับงบประมาณ

6 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันตามโครงการกิจกรรมพบปะ
ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางวัญเพ็ญ ฤทธิแผลง
6,000

บาท

นางวัญเพ็ญ ฤทธิแผลง
6,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

CNTR-0067/62

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

7 ค่าจ้างเหมาเครื่ องเสียงตามโครงการกิจกรรมพบปะ

5,000

ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

เฉพาะ
เจาะจง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

นายอังคาร หมื่นลาง

นายอังคาร หมื่นลาง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0064/62

5,000

บาท

5,000

บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

8 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่ องดื่มตามโครงการ

7,000

กิจกรรมพบปะประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวกฤติกา
7,000

ศรี ไกรรส
บาท

นางสาวกฤติกา
7,000

ศรี ไกรรส
บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0065/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

9 ค่าจ้างเหมาอาหารว่างเพือ่ เลี้ยงรับรองการตรวจสอบงบการเงิน

600

ของเจ้าหน้าที่ตาวจสอบเงินแผ่นดิน

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวกฤติกา

ศรี ไกรรส

600 บาท

นางสาวกฤติกา

ศรี ไกรรส

600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

10 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายตามโครงการเสริ มสร้างคุณธรรมและ

275

จริ ยธรรม ประจาปี 2561

เฉพาะ

ร้านโปรปริ้ นแอ็ดเวอร์ไทซิ่ ง

ร้านโปรปริ้ นแอ็ดเวอร์ไทซิ่ ง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

275 บาท

275 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

11 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกน้ า

5,917

บย-3564 เชี ยงราย

เฉพาะ
เจาะจง

อู่สามชัยคาร์เซอร์วิส
5,917

บาท

อู่สามชัยคาร์เซอร์วิส
5,917

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0066/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

12 ค่าวิทยากร ตามโครงการค่ายเสริ มทักษะภาษาต่างประเทศ

18,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายสิทธิชยั บินชัย
18,000

บาท

นายสิทธิชยั บินชัย
18,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

13 ค่าที่พกั วิทยากร ตามโครงการค่ายเสริ มทักษะภาษาต่างประเทศ

700

เฉพาะ

สาลาเวียงแก่น รี สอร์ท

สาลาเวียงแก่น รี สอร์ท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

700 บาท

700 บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

-

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

14 ค่าที่พกั วิทยากร ตามโครงการค่ายเสริ มทักษะภาษาต่างประเทศ

2,400

เฉพาะ
เจาะจง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ดาวล้อมเดือน ผาตั้ง รี สอร์ท

ดาวล้อมเดือน ผาตั้ง รี สอร์ท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

2,400

บาท

2,400

บาท

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่สัญญา
-

กับงบประมาณ

15 ค่าจ้างเหมาดูแลบริ การรักษาความปลอดภัยอาคารสานักงาน

7,500

ที่ทาการ อบต.ปอ ประจาเดือน ธันวาคม 2561

เฉพาะ
เจาะจง

นายเส้า ยาวิเลิง
7,500

บาท

นายเส้า ยาวิเลิง
7,500

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0008/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

16 ค่าจ้างเหมาบริ การ เพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานในศูนย์

7,500

พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ ประจาเดือน ธันวาคม 2561

เฉพาะ

นางสาวนารี แซ่วา่ ง

นางสาวนารี แซ่วา่ ง

เจาะจง

7,500 บาท

7,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0006/62-1
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

17 ค่าจ้างเหมาบริ การ เพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานในศูนย์

7,500

พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ ประจาเดือน ธันวาคม 2561

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสมฤดี วัฒนศรพันธ์
7,500

บาท

นางสาวสมฤดี วัฒนศรพันธ์
7,500

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0005/62-1
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

18 ค่าจ้างเหมาบริ การ เพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานในศูนย์

7,500

พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพฒั นา ประจาเดือน ธันวาคม 2561

เฉพาะ

นารัตนาภรณ์ แยม่อ

นารัตนาภรณ์ แยม่อ

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

7,500 บาท

7,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0004/62

กับงบประมาณ

19 ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจาเดือน

2,500

ธ.ค.-61

เฉพาะ

หจก.ส.การพิมพ์

หจก.ส.การพิมพ์

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,500 บาท

2,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0003/62

กับงบประมาณ

20 ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา)
ประจาเดือน ธันวาคม 2561

2,500

เฉพาะ

หจก.ส.การพิมพ์

หจก.ส.การพิมพ์

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,500 บาท

2,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

CNTR-0002/62

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

21 ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร จานวน 2 เครื่ อง

8,000

(กองคลัง , สานักปลัด)

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

เฉพาะ

หจก.ส.การพิมพ์

หจก.ส.การพิมพ์

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0001/62

เจาะจง

8,000

8,000

เสนอราคาเหมาะสม

บาท

บาท

กับงบประมาณ

22 ค่าชา กาแฟ และเครื่ องดื่มเพือ่ บริ การประชาชนตามโครงการ

2,680

รณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส
2,680

บาท

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส
2,680

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

23 ค่าจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ

30,000

แหล่งท่องเที่ยวภูช้ ีเดือน ม. 12

เฉพาะ

นายพันนุมาศ

เจาะจง

29,000

ทองกระจ่าง
บาท

นายพันนุมาศ
29,000

ทองกระจ่าง
บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0078/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

24 ค่าจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ

30,000

แหล่งท่องเที่ยวภูช้ ีฟ้า ม. 18

เฉพาะ

นายพันนุมาศ

เจาะจง

29,000

ทองกระจ่าง
บาท

นายพันนุมาศ
29,000

ทองกระจ่าง
บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0074/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

25 ค่าจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ

30,000

แหล่งท่องเที่ยวภูช้ ีดาว ม. 11

เฉพาะ

นายพันนุมาศ

เจาะจง

29,000

ทองกระจ่าง
บาท

นายพันนุมาศ
29,000

ทองกระจ่าง
บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0077/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

26 ค่าจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ

30,000

แหล่งท่องเที่ยวดอยผาหม่น ม. 15

เฉพาะ

นายพันนุมาศ

เจาะจง

29,000

ทองกระจ่าง
บาท

นายพันนุมาศ
29,000

ทองกระจ่าง
บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0075/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

27 ค่าจัดซื้ อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนดเส้นทแยงมุม
100 นิ้ว

19,000

เฉพาะ

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

15,520 บาท

15,520 บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

CNTR-0080/62

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

28 ค่าจัดซื้ อเครื่ องเจาะพื้นคอนกรี ตและแอสฟัลท์

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)
80,000

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

เฉพาะ

หจก.เชียงรายซี.ไอ.จี.

หจก.เชียงรายซี.ไอ.จี.

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0079/62

เจาะจง

80,000 บาท

80,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

29 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถฟอร์ด) กล-1255

2,530

เชียงราย

เฉพาะ

บริ ษทั อเมริ กนั มอเตอร์ส จากัด

บริ ษทั อเมริ กนั มอเตอร์ส จากัด

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,530 บาท

2,530 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0073/62

กับงบประมาณ

30 ค่าจัดซื้ อเครื่ องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ จานวน 2 เครื่ อง

55,400

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เชียงรายเทคโนคอม
50,000

บาท

หจก.เชียงรายเทคโนคอม
50,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0072/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

31 ค่าจ้างเหมาจัดทาพานพุม่ ราชสักการะเพือ่ ใช้ในกิจกรรม

2,500

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

เฉพาะ

นางอารี รัตน์ ยามี

นางอารี รัตน์ ยามี

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,500 บาท

2,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0063/62

กับงบประมาณ

32 ค่าจัดทาอาหารเช้า ตามโครงการกิจกรรมพบปะประชาชน

3,000

(จังหวัดเคลื่อนที่)

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวชิชญาส์ ใจมีสุขมากล้น
3,000

บาท

นางสาวชิชญาส์ ใจมีสุขมากล้น
3,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0057/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

33 ค่าจ้างเหมาบริ การรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว

7,000

ดอยผาตั้ง ม.14 ประจาเดือน ธันวาคม 2561

เฉพาะ

นางสาวเพชรา ใจเจริ ญแท้

นางสาวเพชรา ใจเจริ ญแท้

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

7,000 บาท

7,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0016/62

กับงบประมาณ

34 ค่าจัดซื้ อหนังสือพิมพ์รายวัน สวาหรับบริ การประชาชน
ประจาเดือน ธันวาคม 2561

620

เฉพาะ

ร้านหนังสือเวียงแก่น

ร้านหนังสือเวียงแก่น

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

620 บาท

620 บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

CNTR-0014/62

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

35 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและเครื่ องดื่ม โครงการประชุม

4,450

วิชาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

เฉพาะ
เจาะจง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส

มีคุณสมบัติครบถ้วน

4,450

บาท

4,450

บาท

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่สัญญา
-

กับงบประมาณ

36 ค่าจ้างเหมาบริ การ เพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานในศูนย์

7,500

พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดียท์ อง ม.3

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนงค์คราญ
7,500

ยาวิเลิง

บาท

นางสาวนงค์คราญ
7,500

ยาวิเลิง

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0007/62-2
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

37 ค่าบริ การไปรษณีย ์ ประจาเดือน ธันวาคม 2561

955

เฉพาะ

บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด

บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

955 บาท

955 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

38 ค่าจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ตามโครงการค่ายเสริ มทักษะ

3,550

ภาษาต่างประเทศ

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องงเขียน ฯ
3,550

บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องงเขียน ฯ
3,550

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

39 ค่าป้ ายโครงการ ตามโครงการค่ายเสริ มทักษะภาษีต่างประเทศ

320

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านโปรปริ้ นแอดเวอร์ไทซิ่ ง
320

บาท

ร้านโปรปริ้ นแอดเวอร์ไทซิ่ ง
320

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

40 ค่าอาหารสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมอบรม ตามโครงการค่ายเสริ มทักษะ

9,600

ภาษาต่างประเทศ บ้านผาตั้ง

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวชิชญาสุ์ ใจมีสุขมากล้น นางสาวชิชญาสุ์ ใจมีสุขมากล้น
9,600

บาท

9,600

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

41 ค่าอาหารสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมอบรม ตามโครงการค่ายเสริ มทักษะ
ภาษาต่างประเทศ บ้านผาแล

4,800

เฉพาะ
เจาะจง

นางศรี บวั ลือชา
4,800

บาท

นางศรี บวั ลือชา
4,800

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

-

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

42 ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ มตามโครงการค่ายเสริ มทักษะ

9,000

ภาษาต่างประเทศ บ้านผาแล

เฉพาะ
เจาะจง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ร้านศาลาเวียงแก่น

ร้ านศาลาเวียงแก่น

มีคุณสมบัติครบถ้วน

9,000

บาท

9,000

บาท

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่สัญญา
-

กับงบประมาณ

43 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ

11,700

ทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่

เฉพาะ

ร้านบอสครี เอท

ร้ านบอสครี เอท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0082/62

เจาะจง

11,700

11,700

เสนอราคาเหมาะสม

บาท

บาท

กับงบประมาณ

44 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

4,010

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอาพรเครื่ องครัว
4,010

บาท

ร้ านอาพรเครื่ องครัว
4,010

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0070/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

45 ค่าจัดซื้อแฟ้ มเสนอเซ็น (สานักปลัด)

4,800

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเวียงแก่นพาณิ ชย์
4,800

บาท

ร้ านเวียงแก่นพาณิ ชย์
4,800

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0069/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

46 ค่าจัดซื้อแฟ้ มเสนอเซ็น (กองคลัง)

4,800

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเวียงแก่นพาณิ ชย์
4,800

บาท

ร้ านเวียงแก่นพาณิ ชย์
4,800

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0071/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

47 ค่าไฟฟ้ าประจาเดือน ธันวาคม 2561

23,216.78

เฉพาะ
เจาะจง

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค อ.เชียงของ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค อ.เชี ยงของ มีคุณสมบัติครบถ้วน
23,216.78

บาท

23,216.78

บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

48 ค่าบารุ งสถานที่ ตามโครงการสื บสานประเพณี วฒ
ั นธรรม

ปี ใหม่ชนเผาม้ง

2,000

เฉพาะ
เจาะจง

โรงเรี ยนบ้านห้วยคุ
2,000

บาท

โรงเรี ยนบ้านห้วยคุ
2,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

-

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

49 ค่าจัดซื้อส้มเพื่อแจกเด็กๆที่มาร่ วมงานวันเด็กแห่งชาติ

3,600

เฉพาะ
เจาะจง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

นายสงกรานต์ วัชรวงศ์ภิญญู

นายสงกรานต์ วัชรวงศ์ภิญญู

มีคุณสมบัติครบถ้วน

3,600

บาท

3,600

บาท

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่สัญญา
-

กับงบประมาณ

50 ค่าจัดซื้อไอศครี มเพื่อแจกเด็กๆที่มาร่ วมงานวันเด็ก

7,500

แห่งชาติ

เฉพาะ

นางสังวาลย์ ปรารมภ์

นางสังวาลย์ ปรารมภ์

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

7,500 บาท

7,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

51 ค่าจัดซื้อววัสดุก่อสร้ าง ซ่อมแซมห้องน้ าจุดชมวิว

6,304

ดอยผาตั้ง

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านองค์อาจค้าวัสดุ
6,304

บาท

ร้ านองค์อาจค้าวัสดุ
6,304

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0085/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

52 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายโครงการวันเด็กแงชาติ

900

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านบอสครี เอท
900

บาท

ร้ านบอสครี เอท
900

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

53 ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ าคอนกรี ตพร้ อมคาดคอนกรี ต

89,000

ปากท่อระบายน้ า (บรรเทาสาธารณะภัย)

เฉพาะ
เจาะจง

นายจันทร์ ไชยลังการ
88,500

บาท

นายจันทร์ ไชยลังการ
88,500

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0087/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

54 ค่าน้ าดื่ มในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

3,000

เฉพาะ

ร้านอีฟ

ร้ านอีฟ

เจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

55 ค่าจัดซื้อขนมและอุปกรณ์ต่างๆโครงการวันเด็กแห่งชาติ

35,500

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอีฟ
35,500

บาท

ร้ านอีฟ
35,500

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0097/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

56 ค่าจัดซื้อชุดส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก โครงการวันเด็กแห่ง

24,000

ชาติ

เฉพาะ
เจาะจง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

หจก.เฟิ ร์ สเครื่ องเขียน ฯ

หจก.เฟิ ร์ สเครื่ องเขียน ฯ

24,000

บาท

24,000

บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0095/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

57 ค่าจัดทาอาหารกลางวันสาหรับเด็กที่มาร่ วมงาน

20,000

วันเด็กแห่งชาติ

เฉพาะ

นางศรี บวั

เจาะจง

20,000

ลือชา
บาท

นางศรี บวั
20,000

ลือชา
บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0096/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

58 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ ม ตามโครงการสื บสานประเพณี วฒ
ั นธรรม

2,000

ปี ใหม่ชนเผ่าม้ง

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวกฤติกา
2,000

ศรี ไกรรส
บาท

นางสาวกฤติกา
2,000

ศรี ไกรรส
บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

59 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ า บ้านห้วยหาน ม.9

26,765

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเวียงแก่น
26,765

บาท

ร้ านเวียงแก่น
26,765

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0098/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

60 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ โครงการเที่ยว

5,000

ดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน

เฉพาะ

ร้านบอสครี เอท

ร้ านบอสครี เอท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

5,000

5,000

เสนอราคาเหมาะสม

บาท

บาท

-

กับงบประมาณ

61 ค่าโทรศัพท์ ประจาเดือน ธันวาคม 2561

854.93

เฉพาะ
เจาะจง

บ.แอดวานซ์ไวเลสเน็ทเวอร์ ค จากัด บ.แอดวานซ์ไวเลสเน็ทเวอร์ ค จากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน

854.93 บาท

854.93 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

62 ค่าโทรศัพท์ ประจาเดือน ธันวาคม 2561 (ผูบ้ ริ หาร)

1,756.92

เฉพาะ
เจาะจง

บ.แอดวานซ์ไวเลสเน็ทเวอร์ ค จากัด บ.แอดวานซ์ไวเลสเน็ทเวอร์ ค จากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน

1,756.92

บาท

1,756.92

บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

-

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

63 ค่าบริ การระบบอินเตอร์ เน็ต ประจาเดือน ธันวาคม 2561

10,850

เฉพาะ
เจาะจง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติครบถ้วน

10,850

บาท

10,850

บาท

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่สัญญา
-

กับงบประมาณ

64 ค่าจ้างเหมาเครื่ องเสี ยง ตามโครงการเที่ยวดอยผาตั้ง

9,000

ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน

เฉพาะ
เจาะจง

นายอังคาร หมื่นลาง
9,000

บาท

นายอังคาร หมื่นลาง
9,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

65 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่าง ตามโครงการเที่ยวดอยผาตั้ง

7,500

ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวหฤทัย มัง่ มุล
7,500

บาท

นางสาวหฤทัย มัง่ มุล
7,500

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

66 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายโครงการโครงการเที่ยวดอยผาตั้ง

5,000

ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน

เฉพาะ
เจาะจง

ห้องภาพเวียงแก่นคัลเลอร์ แล็ป
5,000

บาท

ห้องภาพเวียงแก่นคัลเลอร์ แล็ป
5,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

67 ค่าจัดซื้อหมึกเครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

14,800

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมืองเทิงปริ้ นเตอร์
14,800

บาท

ร้ านเมืองเทิงปริ้ นเตอร์
14,800

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0104/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

68 ค่าจ้างเหมาเครื่ องเสี ยง โครงการสื บสานวัฒนธรรม

16,000

ปี ใหม่ชนเผาม้ง

เฉพาะ

นายสุพจน์

เจาะจง

16,000

ชานาญ
บาท

นายสุ พจน์
16,000

ชานาญ

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0100/62

บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

69 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างโครงการสื บสานวัฒนธรรม

ปี ใหม่ชนเผาม้ง

10,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางแสงจันทร์ ไชยลังการ
10,000

บาท

นางแสงจันทร์ ไชยลังการ
10,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0100/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

70 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารและเครื่ องดื่ มโครงการสื บสาน

16,000

วัฒนธรรมปี ใหม่ชนเผาม้ง

เฉพาะ
เจาะจง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

นายศตวรรษ กตเวทิตากุล

นายศตวรรษ กตเวทิตากุล

16,000

บาท

16,000

บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0103/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

71 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายโครงการสื บสานวัฒนธรรมปี ใหม่

13,040

ชนเผาม้ง

เฉพาะ
เจาะจง

ห้องภาพเวียงแก่นคัลเลอร์ แล็ป
13,040

บาท

ห้องภาพเวียงแก่นคัลเลอร์ แล็ป
13,040

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0099/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

72 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ มโครงการเที่ยวดอยผาตั้งชมทะเลหมอก

2,000

ดอกซากุระบาน

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส
2,000

บาท

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส
2,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

73 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานตามโครงการเที่ยว

5,680

ดอยผาตั้งชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเวียงแก่นพาณิ ชย์
5,680

บาท

ร้ านเวียงแก่นพาณิ ชย์
5,680

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

74 ค่าจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดประตูอาคาร ศพด.ห้วยคุ

18,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายธีรวัฒน์ ชัยทานี
17,400

บาท

นายธีรวัฒน์ ชัยทานี
17,400

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0106/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

75 ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการอบรม โครงการ

3,480

ส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการ

เฉพาะ

หจก.เฟิ ร์ สเครื่ องเขียน ฯ

หจก.เฟิ ร์ สเครื่ องเขียน ฯ

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

3,480 บาท

3,480 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

76 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันในการประชุมตรวจพื้นที่

รับเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

5,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางศรี คา ลือชา
5,000

บาท

นางศรี คา ลือชา
5,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

-

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

77 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและเครื่ องดื่ ม ในการประชุม

3,500

ตรวจพื้นที่รับเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เฉพาะ
เจาะจง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส

3,500

บาท

3,500

บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

78 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างโครงการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต

3,000

ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวหฤทัย มัง่ มูล
3,000

บาท

นางสาวหฤทัย มัง่ มูล
3,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

79 ค่าจัดซื้อป้ ายโครงการโครงการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต

ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ

300

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านโปรปริ้ นแอดเวอร์ ไทซิ่ง
300

บาท

ร้ านโปรปริ้ นแอดเวอร์ ไทซิ่ง
300

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

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

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

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

