
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือเปล่ียนแทนท่ีช ารุดในศูนยพ์ฒันา 39,081           เฉพาะ ร้านองอาจคา้วสัดุ ร้านองอาจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0145/62

เด็กเล็ก  ในสงักดั อบต.ปอ เจาะจง 39,081       บาท 39,081       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

2 ค่าจดัซ้ือเชือกใยยกัษเ์พ่ือใชส้ าหรับสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง 12,204           เฉพาะ ร้านองอาจคา้วสัดุ ร้านองอาจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0146/62

ปัญญาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เจาะจง 12,204        บาท 12,204        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

3 ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนั ส าหรับบริการประชาชน 560                 เฉพาะ ร้านหนงัสือเวียงแก่น ร้านหนงัสือเวียงแก่น มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0014/62

ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2562 เจาะจง 560     บาท 560     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

4 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม ้ตามโครงการ 5,840              เฉพาะ ห้องภาพเวียงแก่นคลัเลอร์แล็ป ห้องภาพเวียงแก่นคลัเลอร์แล็ป มีคุณสมบติัครบถว้น

โรงเรียนผูสู้งอายใุส่ใจสุขภาพ ต าบลปอ เจาะจง 5,840         บาท 5,840         บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

5 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั ตามโครงการโรงเรียนผูสู้ง 4,800              เฉพาะ นางสมพิศ     ปงเมฆ นางสมพิศ     ปงเมฆ มีคุณสมบติัครบถว้น

อายใุส่ใจสุขภาพ ต าบลปอ เจาะจง 4,800       บาท 4,800       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

6 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่ง    ตามโครงการโรงเรียนผูสู้ง 1,500              เฉพาะ นางสาวแสงจนัทร์    ไชยลงัการ นางสาวแสงจนัทร์    ไชยลงัการ มีคุณสมบติัครบถว้น

อายใุส่ใจสุขภาพ ต าบลปอ เจาะจง 1,500      บาท 1,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

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

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

7 ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน (ส านกัปลดั) 21,000           เฉพาะ ร้านจนัทร์ฉายพาณิชย์ ร้านจนัทร์ฉายพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0144/62

เจาะจง 20,300       บาท 20,300       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2562 เจาะจง 8,000     บาท 8,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

9 ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ บา้นผาแล ม.6 7,500              เฉพาะ นายประสิทธ์ิ    พิชยั นายประสิทธ์ิ    พิชยั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0143/62

เจาะจง 7,500      บาท 7,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

10 ค่าจา้งเหมาจดัท าโครงเหล็กรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 6,500              เฉพาะ ร้านส.เหล็กดดั ร้านส.เหล็กดดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0142/62

บล-9130  เชียงราย เจาะจง 6,500       บาท 6,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

11 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติัการดบัไฟป่า 20,590           เฉพาะ ร้านชาญชยัวฒัน์ ร้านชาญชยัวฒัน์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0141/62

เจาะจง 20,590       บาท 20,590       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

12 ค่าจา้งเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางรัตนาภรณ์     แยม่อ นางรัตนาภรณ์     แยม่อ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0004/62-1

บา้นสนัติพฒันา ม.19 เจาะจง 7,259        บาท 7,259        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

ก.พ.-62 เจาะจง 2,500       บาท 2,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

14 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 62 2,500              เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0003/62

เจาะจง 2,500      บาท 2,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

15 ค่าจา้งเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาวนงคค์ราญ       ยาวิเลิง นางสาวนงคค์ราญ       ยาวิเลิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0007/62-3

บา้นเจดียท์อง ม.3 เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

16 ค่าจา้งเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาวจารุวรรณ     ไชยลงัการ นางสาวจารุวรรณ     ไชยลงัการ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0091/62

บา้นศิลาแดง ม.16 เจาะจง 7,500      บาท 7,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

17 ค่าจา้งเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาวสุพิน       อุสาใจ นางสาวสุพิน       อุสาใจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0092/62

บา้นปอกลาง ม.5 เจาะจง 7,500      บาท 7,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 เจาะจง 7,000      บาท 7,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

19 ค่าจา้งเหมาดูแลบริการรักษาความปลอดภยัอาคารส านกังาน 7,500              เฉพาะ นายเสา้      ยาวิเลิง นายเสา้      ยาวิเลิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0008/62

ท่ีท  าการ อบต.ปอ เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

20 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการรณรงคป้์องกนัแกไ้ขปัญหา 16,710           เฉพาะ ร้านบอสครีเอท ร้านบอสครีเอท มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0153/62

ไฟป่าและหมอกควนั เจาะจง 16,710     บาท 16,710     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

21 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,125              เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0140/62

(ส านกัปลดั) เจาะจง 1,125       บาท 1,125       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

22 ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ บา้นสนัติพฒันา ม.19 7,500              เฉพาะ นายธรรมสาร     เบญ็จฆรณี นายธรรมสาร     เบญ็จฆรณี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0152/62

เจาะจง 7,500     บาท 7,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

23 ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ บา้นอยูสุ่ข ม.10 7,500              เฉพาะ นายกิตติพงษ ์     ยลึู นายกิตติพงษ ์     ยลึู มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0151/62

เจาะจง 7,500      บาท 7,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

24 ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ บา้นห้วยคุ ม.8 7,500              เฉพาะ นายศตวรรษ        กตเวทิตากุล นายศตวรรษ        กตเวทิตากุล มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0150/62

เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

25 ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ บา้นปางหดั ม.2 7,500              เฉพาะ นายศกัด์ิณรงค ์    สิริพทุธาสกุล นายศกัด์ิณรงค ์    สิริพทุธาสกุล มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0149/62

เจาะจง 7,500      บาท 7,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

26 ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ บา้นปอกลาง ม.5 7,500              เฉพาะ นายไทยรัตน์      ลือชา นายไทยรัตน์      ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0155/62

เจาะจง 7,500      บาท 7,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

27 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน ้า  บย-3564 ชร. 23,730           เฉพาะ อู่สวสัด์ิเจริญทรัพย์ อู่สวสัด์ิเจริญทรัพย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0157/62

เจาะจง 23,730       บาท 23,730       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

28 ค่าจา้งเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาวอนงคล์กัษณ์  ทา้วชยัมูล นางสาวอนงคล์กัษณ์  ทา้วชยัมูล มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0089/62-1

บา้นห้วยกุ๊ก ม.20 เจาะจง 7,259         บาท 7,259         บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

29 ค่าจา้งเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาวเกสรินทร์   เจริญเจา้สกุล นางสาวเกสรินทร์   เจริญเจา้สกุล มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0093/62

บา้นทรายทอง ม.7 เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

30 ค่าจา้งเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาววรรณีย ์  แซ่ซง้ นางสาววรรณีย ์  แซ่ซง้ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0090/62

บา้นห้วยคุ ม.8 เจาะจง 7,500     บาท 7,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

31 ค่าจา้งเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาวนารี      แซ่วา่ง นางสาวนารี      แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0006/62-4

บา้นห้วยคุ ม.8 เจาะจง 7,259      บาท 7,259      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

32 ค่าจา้งเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาวสมฤดี      วฒันศรพนัธ์ นางสาวสมฤดี      วฒันศรพนัธ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0005/62-3

บา้นห้วยคุ ม.8 เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

33 ค่าจา้งเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาวเพญ็      แซ่วา่ง นางสาวเพญ็      แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0094/62

บา้นห้วยคุ ม.8 เจาะจง 7,500      บาท 7,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

34 ค่าจา้งเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางอ าไพ    แซ่ลี นางอ าไพ    แซ่ลี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0088/62

บา้นห้วยหาน ม.9 เจาะจง 7,500      บาท 7,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

35 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง  รถยนตวี์โก้ 4,960              เฉพาะ อู่สวสัด์ิเจริญทรัพย์ อู่สวสัด์ิเจริญทรัพย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0147/62

บล-9130  ชร. เจาะจง 4,960     บาท 4,960     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

36 ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าปรับปรุงห้องสรง 2,450              เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0154/62

เจาะจง 2,450      บาท 2,450      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

37 ค่าจดัซ้ือยางรถยนต ์รถตู ้นก-3553 ชร. 17,500           เฉพาะ ร้านตา้แมก็ซย์าง ร้านตา้แมก็ซย์าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0163/62

เจาะจง 17,500        บาท 17,500        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

38 ค่าจา้งเหมารถตูโ้ดยสารปรับอากาศพร้อมน ้ามนัเช้ือเพลิง 25,000           เฉพาะ นายวชิระ        รวมจิตร นายวชิระ        รวมจิตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0165/62

ตามโครงการร้อยใจรักษต์  าบลปอ เจาะจง 25,000       บาท 25,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

39 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการร้อยใจรักษต์  าบลปอ 450                 เฉพาะ ร้านบอสครีเอท ร้านบอสครีเอท มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 450       บาท 450       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

40 ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ บา้นทรายทอง ม.7 7,500              เฉพาะ นายเสรี   หมัน่พฒันาการ นายเสรี   หมัน่พฒันาการ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0156/62

เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

41 ค่าจา้งเหมาติดตั้งป้ายประกาศ ตามโครงการเผยแพร่ขอ้มูล 10,400           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นอลูมิเนียม ร้านเวียงแก่นอลูมิเนียม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0161/62

ข่าวสาร เจาะจง 10,400       บาท 10,400       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

42 ค่าจา้งเหมาจดัแสดงพืชผลทางการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงตาม 2,500              เฉพาะ นางศิริพร       บรรลุศกัด์ิ นางศิริพร       บรรลุศกัด์ิ มีคุณสมบติัครบถว้น

โครงการเท่ียวดอยผาตั้งชมทะเลหมอกดอกซากุระบาน เจาะจง 2,500        บาท 2,500        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

สืบสานวฒันธรรมชนเผา กบังบประมาณ

43 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายปิดประกาศเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิก 50,600           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นอลูมิเนียม ร้านเวียงแก่นอลูมิเนียม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0172/62

สภาผูแ้ทนราษฎรให้แก่ผูส้มคัรในเขตเลือกตั้ง เจาะจง 50,600      บาท 50,600      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

44 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง รถมิตซู กจ-8149 ชร. 2,200              เฉพาะ นายสุภาชยั       ปานแสง นายสุภาชยั       ปานแสง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0169/62

เจาะจง 2,200      บาท 2,200      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

45 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์จ าเป็นในการดบัไฟป่า 6,970              เฉพาะ ร้านองอาจคา้วสัดุ ร้านองอาจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0173/62

เจาะจง 6,970       บาท 6,970       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

46 ค่าจดัซุ้มแสงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ตามโครงการ 60,000           เฉพาะ นายคิริเมขค ์      ยาละ นายคิริเมขค ์      ยาละ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0179/62

เท่ียวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน เจาะจง 60,000       บาท 60,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

47 ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ บา้นศิลาแดง ม.16 7,500              เฉพาะ นายประเสริฐศกัด์ิ    เกสรธีรพนัธ์ นายประเสริฐศกัด์ิ    เกสรธีรพนัธ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0182/62

เจาะจง 7,500      บาท 7,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

48 ค่าจดัซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองรับส่งวิทยส่ืุอสารชนิดมือถือ 8,000              เฉพาะ ร้านชาญชยัวฒัน์ ร้านชาญชยัวฒัน์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0183/62

ของ อบต.ปอ เจาะจง 8,000      บาท 8,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

49 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลรณรงคก์ารเลือกตั้งสมาชิกสภา 680                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0177/62

ผูแ้ทนราษฎร เจาะจง 680     บาท 680     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

50 ค่าจดัซ้ือกระดานไวทบ์อร์ด 1 หนา้ พร้อมขาและลอ้เล่ือน 7,300              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0181/62

เจาะจง 7,300        บาท 7,300        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

51 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล 865                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

ข่าวสาร เจาะจง 865       บาท 865       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

52 ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะ 18,553.60      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0010/62-5

(กองช่าง) ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 เจาะจง 18,553.60       บาท 18,553.60       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

53 ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะ 23,215.02      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0117/62-2

(ส านกัปลดั) ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 เจาะจง 23,215.02        บาท 23,215.02        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

54 ค่าจดัซ้ือยางรถยนตส่์วนกลาง รถวีโก ้บล-9130 ชร. 21,750           เฉพาะ ร้านตา้แมก็ซย์าง ร้านตา้แมก็ซย์าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0164/62

เจาะจง 21,750      บาท 21,750      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

55 คา้จดัซ้ือยางรถบรรทุกน ้า บย-3564 ชร. 43,660           เฉพาะ ร้านตา้แมก็ซย์าง ร้านตา้แมก็ซย์าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0168/62

เจาะจง 43,660     บาท 43,660     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

56 ค่าจดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์  (กองช่าง) 39,060           เฉพาะ ร้านบีแอลซี คอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซี คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0167/62

เจาะจง 39,060        บาท 39,060        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

57 ค่าจดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ (กองช่าง) 7,120              เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0166/62

เจาะจง 7,120    บาท 7,120    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

58 ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือซ่อมแซมปรับปรุง ห้องสรง 15,998           เฉพาะ ร้านองอาจคา้วสัดุ ร้านองอาจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0160/62

เจาะจง 15,998      บาท 15,998      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

59 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การทาสีรอบอาคาร ศพด.ห้วยกุ๊ก ม.20 15,847           เฉพาะ ร้านองอาจคา้วสัดุ ร้านองอาจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0159/62

เจาะจง 15,847         บาท 15,847         บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

60 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองป้ัมน ้าพร้อมอุปกรณ์ 13,830           เฉพาะ ร้านองอาจคา้วสัดุ ร้านองอาจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0162/62

เจาะจง 13,830      บาท 13,830      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

61 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ ศูนยอ์ยัการคุม้ครองสิทธิ 1,500              เฉพาะ ร้านบอสครีเอท ร้านบอสครีเอท มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0148/62

ประชาชน เจาะจง 1,500       บาท 1,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

62 ค่าจา้งเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงคเ์พ่ือประกอบพิธีกรรม 500,000         เฉพาะ 1.หจก.กงัวาลยพ์าณิชยก่์อสร้าง 2.ร้านไพศาลก่อสร้าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0170/62

ทางศาสนา บา้นทราย ม.7 เจาะจง    500,000    บาท 499,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

2.ร้านไพศาลก่อสร้าง   499,000  บาท กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

63 ค่าจา้งเหมาจดัแสดงพืชผลทางการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงใน 2,500              เฉพาะ นายมนตรี      ศิริพงศก์ุล นายมนตรี      ศิริพงศก์ุล มีคุณสมบติัครบถว้น

โครงการเท่ียวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน เจาะจง 2,500       บาท 2,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

64 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารในการตรวจราชการของนายก 2,500              เฉพาะ นางแวน่      เทพพรม นางแวน่      เทพพรม มีคุณสมบติัครบถว้น

รัฐมนตรีและคณะ เจาะจง 2,500       บาท 2,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

65 ค่าจดัซ้ือแบบพิมพ ์ของ อบต.ปอ 8,901.90        เฉพาะ โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 8,901.90      บาท 8,901.90      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

66 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ 300                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

สุขภาพเด็ก เจาะจง 300      บาท 300      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

67 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ 300                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

สุขภาพเด็ก เจาะจง 300      บาท 300      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

68 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ 300                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

สุขภาพเด็ก เจาะจง 300      บาท 300      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

69 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการประชุม 4,750              เฉพาะ นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

วิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประจ าเดือนมีนาคม 2562 เจาะจง 4,750      บาท 4,750      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

70 ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ บา้นห้วยหาน ม.9 7,500              เฉพาะ นายเอกภพ      จตุโชคอุดม นายเอกภพ      จตุโชคอุดม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0175/62

เจาะจง 7,500      บาท 7,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

71 ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ บา้นดอน ม.3 7,500              เฉพาะ นายวราวธุ      อุสาใจ นายวราวธุ      อุสาใจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0174/62

เจาะจง 7,500 7,500 เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

72 ค่าจา้งเหมาโครงการปรับปรุงห้องน ้าท่ีท  าการ อบต.ปอ 184,000         เฉพาะ หจก.วฒันารวมกิจ หจก.วฒันารวมกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0171/62

เจาะจง 183,000       บาท 183,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

(ลงช่ือ)สอ.หญิง...................................... (ลงช่ือ)..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                                                                                                                 (ลงช่ือ)...............................................

                              (วนิดา     ศรีไกรรส)                  (นางวิลาวลัย ์    โนระ)                                     (นายประเวศ  ปงรังษี)

                                  นกัวิชาการคลงั                                                                                                                         ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ

                รักษาราชการแทน  นกัวิชาการพสัดุ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา























                                                                                                                        ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ


