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

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

1 ค่าจัดซื้ อวัสดุมุงหลังคา ผกรณีวายภัย) บ้านห้วยคุ ม.8

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
3,000

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เฉพาะ

ร้านองอาจค้าวัสดุ

ร้านองอาจค้าวัสดุ

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

3,000 บาท

3,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่สัญญา
-

กับงบประมาณ

2 ค่าจัดซื้ อหนังสือพิมพ์รายวัน สาหรับบริ การประชาชน

600

ประจาเดือน เมษายน 2562

เฉพาะ

ร้านหนังสือเวียงแก่น

ร้านหนังสือเวียงแก่น

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

600 บาท

600 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0014/62

กับงบประมาณ

3 ค่าจ้างเหมาดูแล บริ การรักษาความปลอดภัยอาคารสานักงาน

7,500

เฉพาะ
เจาะจง

นายเส้า ยาวิเลิง
7,500

บาท

นายเส้า ยาวิเลิง
7,500

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0008/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

4 ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร (กองช่าง)

2,500

เฉพาะ

หจก.ส.การพิมพ์

หจก.ส.การพิมพ์

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,500 บาท

2,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0003/62

กับงบประมาณ

5 ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา)

2,500

เฉพาะ

หจก.ส.การพิมพ์

หจก.ส.การพิมพ์

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,500 บาท

2,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0002/62

กับงบประมาณ

6 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน ศพด.
บ้านห้วยคุ ม.8

7,500

เฉพาะ

นางสาววรรณีย ์ แซ่ซง้

นางสาววรรณีย ์ แซ่ซง้

เจาะจง

7,500 บาท

7,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0090/62-1
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

7 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน ศพด.

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
7,500

บ้านห้วยคุ ม.8
8 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน ศพด.

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
เฉพาะ
เจาะจง

7,500

บ้านห้วยคุ ม.8

นางสาวนารี แซ่วา่ ง
7,500

บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
นางสาวนารี แซ่วา่ ง
7,500

บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0006/62-5
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

เฉพาะ

นางสาวเพ็ญ แซ่วา่ ง

นางสาวเพ็ญ แซ่วา่ ง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

7,500 บาท

7,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0094/62

กับงบประมาณ

9 ค่าจัดซื้ อวัสดุไฟฟ้ าเพือ่ ติดตั้งระบบไฟฟ้ าเครื่ องปั้มลม

9,215

เฉพาะ

ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้ า

ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้ า

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

9,215 บาท

9,215 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0213/62

กับงบประมาณ

10 ค่าจัดซื้ อวัสดุไฟฟ้ า ของ อบต.ปอ

192,640

เฉพาะ

ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้ า

ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้ า

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

192,640 บาท

192,640 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0212/62

กับงบประมาณ

11 ค่าจัดซื้ อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับยานพาหนะ

25,076.56

(สานักปลัด)

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านภิคเนตร
25,076.56

บาท

ร้านภิคเนตร
25,076.56

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0210/62-1
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

12 ค่าจัดซื้ อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับยานพาหนะ

8,135.06

(กองช่าง)

เฉพาะ

ร้านภิคเนตร

ร้านภิคเนตร

เจาะจง

8,135.06

8,135.06

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0196/62-2
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

13 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน ศพด.
ศพด.บ้านปอกลาง ม.5

7,500

เฉพาะ

นางสาวสุพิน อุสาใจ

นางสาวสุพิน อุสาใจ

เจาะจง

7,500 บาท

7,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0092/62-1
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

14 ค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
7,500

ศพด.บ้านห้วยกุ๊ก ม.20

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เฉพาะ

นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ ท้าวชัยมูล

นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ ท้าวชัยมูล

เจาะจง

7,500 บาท

7,500 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0089/62-2
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

15 ค่าจ้างเหมารถตูโ้ ดยสารเพือ่ เดินทางไปร่ วมพิธีและกิจกรรม

2,300

ในช่วงพระราชพิธีราชาภิเษก 5 พ.ค.

เฉพาะ
เจาะจง

นายเกริ กฤทธิ์ วงศ์พฒ
ุ ิ
2,300

บาท

นายเกริ กฤทธิ์ วงศ์พฒ
ุ ิ
2,300

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0215/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

16 ค่าจ้างเหมารถตูโ้ ดยสารเพือ่ เดินทางไปร่ วมพิธีและกิจกรรม

2,300

ในช่วงพระราชพิธีราชาภิเษก 5 พ.ค.

เฉพาะ

นายอภิชยั

เจาะจง

2,300

ยาวิเลิง
บาท

นายอภิชยั
2,300

ยาวิเลิง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0214/62

กับงบประมาณ

17 ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน (สานักปลัด)

28,296

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
28,296

บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
28,296

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0227/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

18 ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน (กองการศึกษา)

9,675

เฉพาะ

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

9,675 บาท

9,675 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0225/62

กับงบประมาณ

19 ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน (กองคลัง)

20,465

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
20,465

บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
20,465

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0226/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

20 ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน (กองช่าง)

2,857

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
2,857

บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
2,857

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

CNTR-0216/62

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

21 ค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานใน

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
7,500

ศพด.บ้านห้วยหาน ม.9

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
เฉพาะ

นางอาไพ

เจาะจง

7,500

แซ่ลี
บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
นางอาไพ
7,500

แซ่ลี
บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0088/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

22 ค่าจัดซื้ อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

5,000

ของประชาชน

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
5,000

บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
5,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

23 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ

340

บ้านสันติพฒั นา ม.19

เฉพาะ

ร้านโปรปริ้ น แอดเวอร์ไทซิ่ ง

ร้านโปรปริ้ น แอดเวอร์ไทซิ่ ง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

340 บาท

340 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

24 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ

340

บ้านปางปอ ม.1

เฉพาะ

ร้านโปรปริ้ น แอดเวอร์ไทซิ่ ง

ร้านโปรปริ้ น แอดเวอร์ไทซิ่ ง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

340 บาท

340 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

25 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายโครงการปรับปรุ งภาวะโภชนาการและ

340

สุขภาพเด็ก บ้านอยูส่ ุข ม.10

เฉพาะ

ร้านโปรปริ้ น แอดเวอร์ไทซิ่ ง

ร้านโปรปริ้ น แอดเวอร์ไทซิ่ ง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

340 บาท

340 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

26 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

400

สมเด็จย่า

เฉพาะ

ร้านโปรปริ้ น แอดเวอร์ไทซิ่ ง

ร้านโปรปริ้ น แอดเวอร์ไทซิ่ ง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

400 บาท

400 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

27 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายไวนิลเนื่องในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

3,000

เฉพาะ

ร้านโปรปริ้ น แอดเวอร์ไทซิ่ ง

ร้านโปรปริ้ น แอดเวอร์ไทซิ่ ง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

3,000 บาท

3,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

CNTR-0217/62

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

28 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
400

สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ งเต้านม

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เฉพาะ

ร้านโปรปริ้ น แอดเวอร์ไทซิ่ ง

ร้านโปรปริ้ น แอดเวอร์ไทซิ่ ง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

400 บาท

400 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่สัญญา
-

กับงบประมาณ

29 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่ องดื่มตามโครงการสืบสานพระราช

1,500

ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ งเต้านม

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวณัฎฐาวรนุช สิงหราช
1,500

บาท

นางสาวณัฎฐาวรนุช สิงหราช
1,500

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

30 ค่าจัดซื้ อวัสดุก่อสร้างตามโครงการจัดทาฝายชลอน้ าตามแนว

30,400

พระราชดาริ

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.วัฒนารวมกิจ
30,400

บาท

หจก.วัฒนารวมกิจ
30,400

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0234/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

31 ค่าจ้างเหมาโครงการขุดลอกลาห้วยผาตั้ง บ้านปางหัด ม.2

19,000

เฉพาะ

นายจันทร์ ไชยลังการ

นายจันทร์ ไชยลังการ

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

19,000 บาท

19,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0235/62

กับงบประมาณ

32 ค่าจัดซื้ อวัสคอมพิวเตอร์ แป้ นพิมพ์ คียบ์ อร์ด (กองการศึกษา)

795

เฉพาะ

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

795 บาท

795 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0238/62

กับงบประมาณ

33 ค่าจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับประเมินผลแบบที่ 1

198,000

(กองการศึกษา)

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์
160,200

บาท

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์
160,200

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0240/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

34 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนจุดคอสะพานบ้านดอน ม.3

105,000

เฉพาะ

หจก.วัฒนารวมกิจ

หจก.วัฒนารวมกิจ

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

104,500

104,500

เสนอราคาเหมาะสม

บาท

บาท

กับงบประมาณ

CNTR-0237/62

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

35 ค่าจ้างเหมารถตูโ้ ดยสารโครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเพือ่

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
15,000

การพัฒนาท้องถิ่น

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวลาวัลย์ อินทัฏฐาน์
15,000

บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
นางสาวลาวัลย์ อินทัฏฐาน์
15,000

บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
มีคุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่สัญญา
CNTR-0223/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

36 ค่าจ้างเหมารถตูโ้ ดยสารโครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเพือ่

15,000

การพัฒนาท้องถิ่น

เฉพาะ
เจาะจง

นายศิริคาร วงค์ประสิทธิ์
15,000

บาท

นายศิริคาร วงค์ประสิทธิ์
15,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0221/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

37 ค่าจ้างเหมารถตูโ้ ดยสารโครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเพือ่

15,000

การพัฒนาท้องถิ่น

เฉพาะ
เจาะจง

นายศราวุธ

จันทร์เลน

15,000 บาท

นายศราวุธ

จันทร์เลน

15,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0224/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

38 ค่าจ้างเหมารถตูโ้ ดยสารโครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเพือ่

15,000

การพัฒนาท้องถิ่น

เฉพาะ
เจาะจง

นายพลภัทร แสนคามูล
15,000

บาท

นายพลภัทร แสนคามูล
15,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0220/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

39 ค่าจ้างเหมารถตูโ้ ดยสารโครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเพือ่

15,000

การพัฒนาท้องถิ่น

เฉพาะ
เจาะจง

นายปี เตอร์ หมัน่ พัฒนาการ
15,000

บาท

นายปี เตอร์ หมัน่ พัฒนาการ
15,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0222/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

40 ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณแหล่งท่องเที่ยว

30,000

บ้านห้วยหาน ม.9

เฉพาะ
เจาะจง

นายพันนุมาศ ทองกระจ่าง
29,000

บาท

นายพันนุมาศ ทองกระจ่าง
29,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0230/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

41 ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณแหล่งท่องเที่ยว
ถ้ าผาแล บ้านผาแล ม.6

30,000

เฉพาะ

นายพันนุมาศ ทองกระจ่าง

นายพันนุมาศ ทองกระจ่าง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

29,000 บาท

29,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

CNTR-0232/62

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

42 ค่าจ้างเหมาติดตั้งชักโครกศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านผาแล ม.6

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
2,876

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เฉพาะ

นายสมาน ชมภูไชย

นายสมาน ชมภูไชย

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,876 บาท

2,876 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่สัญญา
CNTR-0219/62

กับงบประมาณ

43 ค่าจัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว

17,290

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านบิซิเนสคลีนนิ่ง
17,290

บาท

ร้านบิซิเนสคลีนนิ่ง
17,290

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR-0218/62

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

44 ค่าจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ Mutifuction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

96,000

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

เฉพาะ

ร้านบีแอลซี คอมพิวเตอร์

ร้านบีแอลซี คอมพิวเตอร์

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

79,560 บาท

79,560 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0231/62

กับงบประมาณ

45 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่ องดื่ม ในการประชุม

2,800

สภาสมัยสามัญ ที่ 2/2562 วันที่ 14 พค. 2562

เฉพาะ

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,800 บาท

2,800 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

46 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่ องดื่ม โครงการประชุม

4,750

วิชาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประจาเดือน พฤษภาคม 62

เฉพาะ

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส

นางสาวกฤติกา ศรี ไกรรส

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

4,750 บาท

4,750 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

47 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายโครงการรณรงค์ควบคุมป้ องกัน

300

โรคพิษสุนขั บ้า

เฉพาะ

ร้านโปรปริ้ นแอดเวอร์ไทซิ่ ง

ร้านโปรปริ้ นแอดเวอร์ไทซิ่ ง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

300 บาท

300 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

48 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่ องดื่มโครงการรณรงค์
ควบคุมป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า

2,700

เฉพาะ

นางสาวหฤทัย มัง่ มูล

นางสาวหฤทัย มัง่ มูล

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,700 บาท

2,700 บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

-

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

49 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันโครงการรณรงค์ควบคุม

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
3,600

ป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
เฉพาะ

นางสมพิศ

เจาะจง

3,600

ปงเมฆ
บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
นางสมพิศ
3,600

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ปงเมฆ

มีคุณสมบัติครบถ้วน

บาท

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่สัญญา
-

กับงบประมาณ

50 ค่าจัดซื้ อวัสดุในการอบรม โครงการรณรงค์ควบคุมป้ องกัน

1,600

โรคพิษสุนขั บ้า

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
1,600

บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
1,600

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

51 ค่าจัดซื้ อวัสดุฝึกอบรม โครงการปรับปรุ งภาวะโภชนาการและ

1,600

สุขภาพเด็ก ม.10

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
1,600

บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
1,600

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

52 ค่าจัดซื้ อวัสดุฝึกอบรม โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ

1,600

ม.8

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
1,600

บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
1,600

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

53 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่ องดื่ม โครงการปรับปรุ ง

2,200

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ม.10

เฉพาะ

นางสาวหฤทัย มัง่ มูล

นางสาวหฤทัย มัง่ มูล

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,200 บาท

2,200 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

54 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน โครงการปรับปรุ งภาวะ

1,760

โภชนาการและสุขภาพเด็ก ม.10

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวหฤทัย มัง่ มูล
1,760

บาท

นางสาวหฤทัย มัง่ มูล
1,760

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

55 ค่าจัดซื้ อวัสดุฝึกอบรม โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ม.19

1,600

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
1,600

บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
1,600

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

-

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

56 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่ องดื่มโครงการควบคุม

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
2,200

โรคหนอนพยาธิ ม.19

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวหฤทัย มัง่ มูล
2,200

บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
นางสาวหฤทัย มัง่ มูล
2,200

บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

57 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคหนอน

1,760

พยาธิ ม.19

เฉพาะ

นางจิระภา

เจาะจง

1,760

แสงงาม
บาท

นางจิระภา
1,760

แสงงาม

มีคุณสมบัติครบถ้วน

บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

58 ค่าจัดซื้ อวัสดุฝึกอบรม โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ

1,600

ม.1

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
1,600

บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
1,600

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

59 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่ องดื่มโครงการควบคุม

2,200

โรคหนอนพยาธิ ม.1

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวหฤทัย มัง่ มูล
2,200

บาท

นางสาวหฤทัย มัง่ มูล
2,200

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

60 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคหนอน

1,760

พยาธิ ม.1

เฉพาะ

นางจิระภา

เจาะจง

1,760

แสงงาม
บาท

นางจิระภา
1,760

แสงงาม

มีคุณสมบัติครบถ้วน

บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

61 ค่าจ้างเหมาจัดขบวนทางวัฒนธรรมไทลื้อ โครงการสืบสาน

11,000

ประเพณีวฒั นธรรมไทลื้อ

เฉพาะ

นายวราวุธ

เจาะจง

11,000

อุสาใจ
บาท

นายวราวุธ
11,000

อุสาใจ

มีคุณสมบัติครบถ้วน

บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR-0208/62

กับงบประมาณ

62 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ าย โครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม
ไทลื้อ

1,200

เฉพาะ

ร้านบอสครี เอท

ร้านบอสครี เอท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

1,200

1,200

เสนอราคาเหมาะสม

บาท

บาท

กับงบประมาณ

-

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

63 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ าย โครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
5,840

ไทลื้อ

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
เฉพาะ
เจาะจง

ห้องภาพเวียงแก่นคัลเลอร์แล็ป
5,840

บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ห้องภาพเวียงแก่นคัลเลอร์แล็ป
5,840

บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

64 ค่าจ้างเหมาจัดทาซุ้มนิทรรศกาล โครงการสืบสานประเพณี

4,900

วัฒนธรรมไทลื้อ

เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราช ลือชา
4,900

บาท

นายเอกราช ลือชา
4,900

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

65 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม

9,600

ไทลื้อ

เฉพาะ
เจาะจง

นายไทยรัตน์ ลือชา
9,600

บาท

นายไทยรัตน์ ลือชา
9,600

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

66 ค่าจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม

955

ไทลื้อ

เฉพาะ

ร้านเวียงแก่นพาณิชย์

ร้านเวียงแก่นพาณิชย์

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

955 บาท

955 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

67 ค่าจ้างเหมาเครื่ องเสียง โครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม

10,000

ไทลื้อ

เฉพาะ
เจาะจง

นายอังคาร หมื่นลาง
10,000

บาท

นายอังคาร หมื่นลาง
10,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

68 ค่าจัดซื้ อของสมนาคุณ โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน

2,000

เพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอาร์ตแอนด์อิมเมจเซ็นเตอร์
2,000

บาท

ร้านอาร์ตแอนด์อิมเมจเซ็นเตอร์
2,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

69 ค่าจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่ องดื่ม โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ งเต้านม ม.5

1,500

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวณัฎฐาวรนุช สิงหราช
1,500

บาท

นางสาวณัฎฐาวรนุช สิงหราช
1,500

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

-

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

70 ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน โครงการสืบสานพระ

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
1,500

ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ งเต้านม ม.5

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
เฉพาะ
เจาะจง

นางจอมพร ลือชา
1,500

บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
นางจอมพร ลือชา
1,500

บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สัญญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

71 ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ งเต้านม ม.3

1,500

เฉพาะ
เจาะจง

นางจอมพร ลือชา
1,500

บาท

นางจอมพร ลือชา
1,500

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

(ลงชื่ อ)…….......................................
(นางสิ ริลกั ษณ์ อินเทพ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่ อ)..........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
(นางวิลาวัลย์ โนระ)

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

...........

