
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 2,000              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

ของ อบต.ปอ เจาะจง 2,000      บาท 2,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

2 ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความสะอาดแหล่งท่องเท่ียว 7,000              เฉพาะ นางสาวเพชรา    ใจเจริญแท้ นางสาวเพชรา    ใจเจริญแท้ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0016/62

ดอยผาตั้ง  ประจ าเดือน มีนาคม 2562 เจาะจง 7,000    บาท 7,000    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

3 ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ  ม.15 7,500              เฉพาะ นายไจ ้      แซ่ยา่ง นายไจ ้      แซ่ยา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0188/62

เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

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

กบังบประมาณ

5 ค่าจา้งเหมาดูแล บริการรักษาความปลอดภยัอาคารส านกังาน 7,500              เฉพาะ นายเสา้     ยาวิเลิง นายเสา้     ยาวิเลิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0008/62

ท่ีท  าการ อบต.ปอ ประจ าเดือน มีนาคม 2562 เจาะจง 7,500     บาท 7,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

6 ค่าจดัซ้ือถงัขยะพร้อมฝาปิด ขนาดความจุ 10 ลิตร ของ อบต.ปอ 7,780              เฉพาะ ร้าน บีทีอาร์ 199 เมด แอนด์ซพัพลาย ร้าน บีทีอาร์ 199 เมด แอนด์ซพัพลาย มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0190/62

จ านวน 20 ใบ เจาะจง 7,780      บาท 7,780      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

7 ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ บา้นหนองเตา ม. 4 7,500              เฉพาะ นายเอกศกัด์ิ      ทรัพจตุโชค นายเอกศกัด์ิ      ทรัพจตุโชค มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0184/62

เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

8 ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนั ส าหรับประชาชน 620                 เฉพาะ ร้านหนงัสือเวียงแก่น ร้านหนงัสือเวียงแก่น มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0014/62

เจาะจง 620        บาท 620        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

9 ค่าจดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 3,450              เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0178/62

เจาะจง 3,450       บาท 3,450       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

10 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500              เฉพาะ นางสาวอนงคล์กัษณ์   ทา้วชยัมูล นางสาวอนงคล์กัษณ์   ทา้วชยัมูล มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0089/62-2

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

กบังบประมาณ

11 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500              เฉพาะ นางสาวจารุวรรณ     ไชยลงัการ นางสาวจารุวรรณ     ไชยลงัการ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0091/62-2

ศพด.บา้นศิลาแดง ม.16 เจาะจง 6,777       บาท 6,777       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

12 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500              เฉพาะ นางสาวสมฤดี    วฒันศรพนัธ์ นางสาวสมฤดี    วฒันศรพนัธ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0005/62-4

ศพด.บา้นห้วยคุ ม.8 เจาะจง 7,139      บาท 7,139      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

13 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500              เฉพาะ นางสาวเพญ็      แซ่วา่ง นางสาวเพญ็      แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0094/62

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

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

14 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500              เฉพาะ นางสาวนารี      แซ่วา่ง นางสาวนารี      แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0006/62-5

ศพด.บา้นห้วยคุ ม.8 เจาะจง 6,295      บาท 6,295      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

15 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500              เฉพาะ นางสาววรรณีย ์   แซ่ซง้ นางสาววรรณีย ์   แซ่ซง้ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0090/62-1

ศพด.บา้นห้วยคุ ม.8 เจาะจง 7,139     บาท 7,139     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

16 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500              เฉพาะ นางรัตนาภรณ์      แยม่อ นางรัตนาภรณ์      แยม่อ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0004/62-2

ศพด.บา้นสนัติพฒันา ม.19 เจาะจง 7,018       บาท 7,018       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

17 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500              เฉพาะ นางสาวเกสรินทร์    เจริญเจา้สกุล นางสาวเกสรินทร์    เจริญเจา้สกุล มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0093/62-1

ศพด.บา้นทรายทอง ม.7 เจาะจง 7,259      บาท 7,259      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

18 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500              เฉพาะ นางสาวสุพิน       อุสาใจ นางสาวสุพิน       อุสาใจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0092/62-1

ศพด.บา้นปอกลาง ม.5 เจาะจง 7,259     บาท 7,259     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

19 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500              เฉพาะ นางสาวนงคค์ราญ      ยาวิเลิง นางสาวนงคค์ราญ      ยาวิเลิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0007/62-4

ศพด.บา้นเจดียท์อง ม.3 เจาะจง 7,018     บาท 7,018     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

2562 เจาะจง 2,500      บาท 2,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

21 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง รถมิตซู กพ-2712 ชร. 10,390           เฉพาะ อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0189/62

เจาะจง 10,390       บาท 10,390       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

เจาะจง 2,500      บาท 2,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

23 ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าเพ่ือซ่อมบ ารุงไฟฟ้า ศพด.บา้นห้วยหาน 680                 เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0180/62

เจาะจง 680       บาท 680       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

24 ค่าจา้งเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์จุดชมวิวดอยผาตั้ง 302,000         เฉพาะ หจก.วฒันารวมกิจ หจก.วฒันารวมกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0185/62

เจาะจง 301,000     บาท 301,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

25 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500              เฉพาะ นางอ าไพ       แซ่ลี นางอ าไพ       แซ่ลี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0088/62

ศพด.บา้นห้วยหาร ม.9 เจาะจง 7,500     บาท 7,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

26 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการปรับปรุงภาวะ 1,600              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

โภชนาการและสุขภาพเด็ก บา้นศิลาแดง ม.16 เจาะจง 1,600     บาท 1,600     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

27 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั โครงการปรับปรุงภาวะ 1,600              เฉพาะ นางจอมพร     ลือชา นางจอมพร     ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

โภชนาการและสุขภาพเด็ก บา้นศิลาแดง ม.16 เจาะจง 1,600      บาท 1,600      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

28 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการปรับปรุง 2,000              เฉพาะ นางสาวหฤทยั    มัง่มูล นางสาวหฤทยั    มัง่มูล มีคุณสมบติัครบถว้น

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บา้นศิลาแดง ม.16 เจาะจง 2,000      บาท 2,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

29 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการปรับปรุง 2,000              เฉพาะ นางสาวหฤทยั    มัง่มูล นางสาวหฤทยั    มัง่มูล มีคุณสมบติัครบถว้น

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บา้นผาตั้ง ม.14 เจาะจง 2,000     บาท 2,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

30 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั โครงการปรับปรุงภาวะ 1,600              เฉพาะ นางจอมพร     ลือชา นางจอมพร     ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

โภชนาการและสุขภาพเด็ก บา้นผาตั้ง ม.14 เจาะจง 1,600      บาท 1,600      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

31 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการปรับปรุงภาวะ 1,600              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

โภชนาการและสุขภาพเด็ก บา้นผาตั้ง ม.14 เจาะจง 1,600      บาท 1,600      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

32 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการปรับปรุงภาวะ 1,600              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

โภชนาการและสุขภาพเด็ก บา้นร่มฟ้าผาหม่น ม.15 เจาะจง 1,600      บาท 1,600      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

33 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการปรับปรุง 2,000              เฉพาะ นางสาวหฤทยั    มัง่มูล นางสาวหฤทยั    มัง่มูล มีคุณสมบติัครบถว้น

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บา้นร่มฟ้าผาหม่น ม.15 เจาะจง 2,000     บาท 2,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

34 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั โครงการปรับปรุงภาวะ 1,600              เฉพาะ นางจอมพร     ลือชา นางจอมพร     ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

โภชนาการและสุขภาพเด็ก บา้นร่มฟ้าผาหม่น ม.15 เจาะจง 1,600     บาท 1,600     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

35 ค่าจา้งเหมาเติมน ้ายาเคมีถงัดบัเพลิง จ  านวน 34 ถงั 15,300           เฉพาะ 1.ร้านชาญชยัวฒัน์  15,300  บาท ร้านชาญชยัวฒัน์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0199/62

เจาะจง 2.หจก.เชียงรายคา้เจริญ 9 15,300     บาท เสนอราคาเหมาะสม

(ส านกังานใหญ่)   19,890   บาท กบังบประมาณ

36 ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ บา้นห้วยกุ๊ก ม.20 7,500              เฉพาะ นายมีชยั     คงแกว้ นายมีชยั     คงแกว้ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0198/62

เจาะจง 7,500      บาท 7,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

37 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนัในการประชุมสภาสมยั 2,800              เฉพาะ นางสมพิศ      ปงเมฆ นางสมพิศ      ปงเมฆ มีคุณสมบติัครบถว้น

วิสามญัท่ี 1 /2562 เจาะจง 2,800       บาท 2,800       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

38 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 9,650              เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0191/62

เจาะจง 9,650      บาท 9,650      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

39 ค่าจา้งเหมาจดัท าพานพุม่ดอกไมส้ด ในวนัทอ้งถ่ินไทย 500                 เฉพาะ นางอารีรัตน์      ยามี นางอารีรัตน์      ยามี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0193/62

เจาะจง 500     บาท 500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

40 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโฟมไวนิล ขอ้ปฏิบติัเพ่ือดูแลสุขภาพ 1,080              เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0194/62

10 อ. เจาะจง 1,080      บาท 1,080      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

41 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายผงับุคลากรของ อบต.ปอ 2,520              เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0186/62

เจาะจง 2,520      บาท 2,520      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

42 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 6,210              เฉพาะ ร้านเมืองเทิงปร้ินเตอร์ ร้านเมืองเทิงปร้ินเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0192/62

เจาะจง 6,210       บาท 6,210       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

43 ค่าจดัซ้ือผา้ร้ิว ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ 12,000           เฉพาะ นายวิชาญ    อุปรา นายวิชาญ    อุปรา มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0200/62

กลุ่มสตรี เจาะจง 12,000       บาท 12,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

44 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ในการประชุม 2,000              เฉพาะ นางสาวหฤทยั      มัง่มูล นางสาวหฤทยั      มัง่มูล มีคุณสมบติัครบถว้น

สภาสมยัวิสามญั ท่ี 1/2562 เจาะจง 2,000      บาท 2,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

45 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 1,970              เฉพาะ หจก. เชียงรายเทคโนคอม หจก. เชียงรายเทคโนคอม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0195/62

เจาะจง 1,970      บาท 1,970      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

46 ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียงโครงการมอบเกียรติบตัรนกัเรียน 2,500              เฉพาะ นายองัคาร     หม่ืนลาง นายองัคาร     หม่ืนลาง มีคุณสมบติัครบถว้น

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เจาะจง 2,500        บาท 2,500        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

47 ค่าจดัซ้ือกระดาษท าใบประกาศและสีสะทอ้นแสง โครงการ 3,435              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

มอบเกียรติบตัรเด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เจาะจง 3,435         บาท 3,435         บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

48 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการมอบเกียรติบตัรนกัเรียน 900                 เฉพาะ ร้านบอสครีเอท ร้านบอสครีเอท มีคุณสมบติัครบถว้น

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เจาะจง 900      บาท 900      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

49 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืม น ้าแข็ง และวสัดุตกแต่งสถานท่ี โครงการ 1,781              เฉพาะ ร้านอีฟ ร้านอีฟ มีคุณสมบติัครบถว้น

มอบเกียรติบตัรเด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เจาะจง 1,781      บาท 1,781      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

50 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ 360                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

กลุ่มสตรี เจาะจง 360     บาท 360     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

51 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ 400                 เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น

กลุ่มสตรี เจาะจง 400    บาท 400    บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

52 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ 5,805              เฉพาะ นางสมพิศ       ปงเมฆ นางสมพิศ       ปงเมฆ มีคุณสมบติัครบถว้น

กลุ่มสตรี เจาะจง 5,805     บาท 5,805     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

53 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 340                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

บา้นห้วยคุ  ม.8 เจาะจง 340      บาท 340      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

54 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการประชุม 4,850              เฉพาะ นางสาวสมฤทยั     มงัมูล นางสาวสมฤทยั     มงัมูล มีคุณสมบติัครบถว้น

วิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประจ าเดือนเมษายน 2562 เจาะจง 4,850        บาท 4,850        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

55 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลางรถบรรทุกน ้า 30,000           เฉพาะ อู่สวสัด์ิเจริยทรัพย์ อู่สวสัด์ิเจริยทรัพย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0206/62

บย-3564 ชร. เจาะจง 30,000      บาท 30,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

56 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,660              เฉพาะ ร้านอ าพรเคร่ืองครัว ร้านอ าพรเคร่ืองครัว มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0197/62

เจาะจง 3,660         บาท 3,660         บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

57 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายรณรงคโ์ครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ 11,700           เฉพาะ ร้านบอสครีเอท ร้านบอสครีเอท มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0207/62

ทางถนนในช่วงเทศกาล เจาะจง 11,700     บาท 11,700     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

58 ค่าจา้งเหมาจดัท าตูเ้ก็บพสัดุ 25,000           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นอลูมิเนียม ร้านเวียงแก่นอลูมิเนียม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0205/62

เจาะจง 25,000     บาท 25,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

59 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะ 10,318.20      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0196/62-1

(กองช่าง)  ประจ าเดือน มีนาคม 2562 เจาะจง 10,318.20     บาท 10,318.20     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

60 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะ 29,132.41      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0117/62-3

(ส านกัปลดั)  ประจ าเดือน มีนาคม 2563 เจาะจง 29,132.41     บาท 29,132.41     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

61 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประกาศเก่ียวกบัสมาชิกสภาผูแ้ทน 50,600           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นอลูมิเนียม ร้านเวียงแก่นอลูมิเนียม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0172/62

ราษฎรให้แก่ผูส้มคัรในเขตเลือกตั้ง ของอบต.ปอ เจาะจง 50,600       บาท 50,600       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

62 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

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

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

เจาะจง 6,970      บาท 6,970      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

64 ค่าจา้งเหมาจดัซุ้มเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โครงการ 60,000           เฉพาะ นายคิริเมขค ์    ยาละ นายคิริเมขค ์    ยาละ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0179/62

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

กบังบประมาณ

65 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 865                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

ขอ้มูลข่าวสารของ อบต.ปอ เจาะจง 865        บาท 865        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

66 ค่าจดัซ้ือกระดานไวทบ์อร์ด  1 หนา้ พร้อมขาและลอ้เล่ือน 7,300              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียนฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียนฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0181/62

เจาะจง 7,300      บาท 7,300      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

67 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายรณรงคก์ารเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน 680                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0177/62

ราษฏร เจาะจง 680     บาท 680     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

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

กบังบประมาณ

69 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

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

70 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโฟมไวนิล หลกัราชการ 10 ประการ 500                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0202/62

เจาะจง 500      บาท 500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

71 ค่าจา้งเหมาจดัท าตรายาง ของ อบต.ปอ 960                 เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0203/62

เจาะจง 960     บาท 960     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

72 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั โครงการควบคุมโรคหนอน 1,760              เฉพาะ นางจอมพร      ลือชา นางจอมพร      ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

พยาธิ บา้นห้วยคุ ม.8 เจาะจง 1,760    บาท 1,760    บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

73 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพน่ยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนิดตั้งพ้ืน 3,500              เฉพาะ ร้านองอาจคา้วสัดุ ร้านองอาจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0204/62

เจาะจง 3,500      บาท 3,500      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


