
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าจดัซ้ือวสัดุมุงหลงัคา  ผกรณีวายภยั) บา้นห้วยคุ ม.8 3,000              เฉพาะ ร้านองอาจคา้วสัดุ ร้านองอาจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 3,000     บาท 3,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

2 ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนั ส าหรับบริการประชาชน 600                 เฉพาะ ร้านหนงัสือเวียงแก่น ร้านหนงัสือเวียงแก่น มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0014/62

ประจ าเดือน เมษายน  2562 เจาะจง 600    บาท 600    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

4 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองช่าง) 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) 2,500              เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0002/62

เจาะจง 2,500     บาท 2,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

6 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาววรรณีย ์     แซ่ซง้ นางสาววรรณีย ์     แซ่ซง้ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0090/62-1

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

กบังบประมาณ

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

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

7 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาวนารี     แซ่วา่ง นางสาวนารี     แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0006/62-5

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

กบังบประมาณ

8 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาวเพญ็      แซ่วา่ง นางสาวเพญ็      แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0094/62

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

กบังบประมาณ

9 ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าเคร่ืองป้ัมลม 9,215              เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0213/62

เจาะจง 9,215      บาท 9,215      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

10 ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า ของ อบต.ปอ 192,640         เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0212/62

เจาะจง 192,640      บาท 192,640      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

11 ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะ 25,076.56      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0210/62-1

(ส านกัปลดั) เจาะจง 25,076.56       บาท 25,076.56       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

12 ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะ 8,135.06        เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0196/62-2

(กองช่าง) เจาะจง 8,135.06 8,135.06 เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

13 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาวสุพิน     อุสาใจ นางสาวสุพิน     อุสาใจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0092/62-1

ศพด.บา้นปอกลาง ม.5 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 นางสาวอนงคล์กัษณ์    ทา้วชยัมูล นางสาวอนงคล์กัษณ์    ทา้วชยัมูล มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0089/62-2

ศพด.บา้นห้วยกุ๊ก ม.20 เจาะจง 7,500    บาท 7,500    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

15 ค่าจา้งเหมารถตูโ้ดยสารเพ่ือเดินทางไปร่วมพิธีและกิจกรรม 2,300              เฉพาะ นายเกริกฤทธ์ิ     วงศพ์ฒิุ นายเกริกฤทธ์ิ     วงศพ์ฒิุ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0215/62

ในช่วงพระราชพิธีราชาภิเษก 5  พ.ค. เจาะจง 2,300       บาท 2,300       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

16 ค่าจา้งเหมารถตูโ้ดยสารเพ่ือเดินทางไปร่วมพิธีและกิจกรรม 2,300              เฉพาะ นายอภิชยั       ยาวิเลิง นายอภิชยั       ยาวิเลิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0214/62

ในช่วงพระราชพิธีราชาภิเษก 5  พ.ค. เจาะจง 2,300        บาท 2,300        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

17 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  (ส านกัปลดั) 28,296           เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0227/62

เจาะจง 28,296       บาท 28,296       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

18 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  (กองการศึกษา) 9,675              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0225/62

เจาะจง 9,675      บาท 9,675      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

19 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  (กองคลงั) 20,465           เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0226/62

เจาะจง 20,465        บาท 20,465        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

20 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  (กองช่าง) 2,857              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0216/62

เจาะจง 2,857          บาท 2,857          บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

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

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

กบังบประมาณ

22 ค่าจดัซ้ือวสัดุฝึกอบรมตามโครงการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็น 5,000              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

ของประชาชน เจาะจง 5,000        บาท 5,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

23 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 340                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

บา้นสนัติพฒันา  ม.19 เจาะจง 340     บาท 340     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

24 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 340                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

บา้นปางปอ  ม.1 เจาะจง 340     บาท 340     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

25 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ 340                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

สุขภาพเด็ก บา้นอยูสุ่ข  ม.10 เจาะจง 340     บาท 340     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

26 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 400                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

สมเด็จยา่ เจาะจง 400     บาท 400     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

27 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลเน่ืองในการพระราชพิธี 3,000              เฉพาะ ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0217/62

บรมราชาภิเษก เจาะจง 3,000      บาท 3,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

28 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 400                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

สมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม เจาะจง 400      บาท 400      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

29 ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมตามโครงการสืบสานพระราช 1,500              เฉพาะ นางสาวณฎัฐาวรนุช     สิงหราช นางสาวณฎัฐาวรนุช     สิงหราช มีคุณสมบติัครบถว้น

ปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม เจาะจง 1,500       บาท 1,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

30 ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างตามโครงการจดัท าฝายชลอน ้าตามแนว 30,400           เฉพาะ หจก.วฒันารวมกิจ หจก.วฒันารวมกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0234/62

พระราชด าริ เจาะจง 30,400       บาท 30,400       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

31 ค่าจา้งเหมาโครงการขุดลอกล าห้วยผาตั้ง บา้นปางหดั ม.2 19,000           เฉพาะ นายจนัทร์     ไชยลงัการ นายจนัทร์     ไชยลงัการ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0235/62

เจาะจง 19,000      บาท 19,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

32 ค่าจดัซ้ือวสัคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ ์คียบ์อร์ด (กองการศึกษา) 795                 เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0238/62

เจาะจง 795     บาท 795     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

33 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประเมินผลแบบท่ี 1 198,000         เฉพาะ หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0240/62

(กองการศึกษา) เจาะจง 160,200       บาท 160,200       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

34 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมถนนจุดคอสะพานบา้นดอน  ม.3 105,000         เฉพาะ หจก.วฒันารวมกิจ หจก.วฒันารวมกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0237/62

เจาะจง 104,500       บาท 104,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

35 ค่าจา้งเหมารถตูโ้ดยสารโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ 15,000           เฉพาะ นางสาวลาวลัย ์     อินทฏัฐาน์ นางสาวลาวลัย ์     อินทฏัฐาน์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0223/62

การพฒันาทอ้งถ่ิน เจาะจง 15,000       บาท 15,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

36 ค่าจา้งเหมารถตูโ้ดยสารโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ 15,000           เฉพาะ นายศิริคาร    วงคป์ระสิทธ์ิ นายศิริคาร    วงคป์ระสิทธ์ิ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0221/62

การพฒันาทอ้งถ่ิน เจาะจง 15,000       บาท 15,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

37 ค่าจา้งเหมารถตูโ้ดยสารโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ 15,000           เฉพาะ นายศราวธุ       จนัทร์เลน นายศราวธุ       จนัทร์เลน มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0224/62

การพฒันาทอ้งถ่ิน เจาะจง 15,000     บาท 15,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

38 ค่าจา้งเหมารถตูโ้ดยสารโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ 15,000           เฉพาะ นายพลภทัร    แสนค ามูล นายพลภทัร    แสนค ามูล มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0220/62

การพฒันาทอ้งถ่ิน เจาะจง 15,000        บาท 15,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

39 ค่าจา้งเหมารถตูโ้ดยสารโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ 15,000           เฉพาะ นายปีเตอร์    หมัน่พฒันาการ นายปีเตอร์    หมัน่พฒันาการ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0222/62

การพฒันาทอ้งถ่ิน เจาะจง 15,000       บาท 15,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

40 ค่าจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 30,000           เฉพาะ นายพนันุมาศ     ทองกระจ่าง นายพนันุมาศ     ทองกระจ่าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0230/62

บา้นห้วยหาน   ม.9 เจาะจง 29,000        บาท 29,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

41 ค่าจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 30,000           เฉพาะ นายพนันุมาศ     ทองกระจ่าง นายพนันุมาศ     ทองกระจ่าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0232/62

ถ ้าผาแล บา้นผาแล   ม.6 เจาะจง 29,000     บาท 29,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

42 ค่าจา้งเหมาติดตั้งชกัโครกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นผาแล ม.6 2,876              เฉพาะ นายสมาน      ชมภูไชย นายสมาน      ชมภูไชย มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0219/62

เจาะจง 2,876      บาท 2,876      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

43 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว   17,290           เฉพาะ ร้านบิซิเนสคลีนน่ิง ร้านบิซิเนสคลีนน่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0218/62

เจาะจง 17,290       บาท 17,290       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

44 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Mutifuction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 96,000           เฉพาะ ร้านบีแอลซี คอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซี คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0231/62

ถงัหมึกพิมพ ์ (Ink Tank Printer) เจาะจง 79,560      บาท 79,560      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

45 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ในการประชุม 2,800              เฉพาะ นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา    ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

สภาสมยัสามญั ท่ี 2/2562  วนัท่ี 14 พค. 2562 เจาะจง 2,800      บาท 2,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

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

วิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประจ าเดือน พฤษภาคม 62 เจาะจง 4,750      บาท 4,750      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

47 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการรณรงคค์วบคุมป้องกนั 300                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

โรคพิษสุนขับา้ เจาะจง 300     บาท 300     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

48 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมโครงการรณรงค์ 2,700              เฉพาะ นางสาวหฤทยั    มัง่มูล นางสาวหฤทยั    มัง่มูล มีคุณสมบติัครบถว้น

ควบคุมป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ เจาะจง 2,700      บาท 2,700      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

49 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนัโครงการรณรงคค์วบคุม 3,600              เฉพาะ นางสมพิศ       ปงเมฆ นางสมพิศ       ปงเมฆ มีคุณสมบติัครบถว้น

ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ เจาะจง 3,600         บาท 3,600         บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

50 ค่าจดัซ้ือวสัดุในการอบรม โครงการรณรงคค์วบคุมป้องกนั 1,600              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

โรคพิษสุนขับา้ เจาะจง 1,600       บาท 1,600       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

51 ค่าจดัซ้ือวสัดุฝึกอบรม โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ 1,600              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

สุขภาพเด็ก  ม.10 เจาะจง 1,600       บาท 1,600       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

52 ค่าจดัซ้ือวสัดุฝึกอบรม โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 1,600              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

ม.8 เจาะจง 1,600       บาท 1,600       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

53 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการปรับปรุง 2,200              เฉพาะ นางสาวหฤทยั     มัง่มูล นางสาวหฤทยั     มัง่มูล มีคุณสมบติัครบถว้น

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก   ม.10 เจาะจง 2,200      บาท 2,200      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

54 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั โครงการปรับปรุงภาวะ 1,760              เฉพาะ นางสาวหฤทยั     มัง่มูล นางสาวหฤทยั     มัง่มูล มีคุณสมบติัครบถว้น

โภชนาการและสุขภาพเด็ก  ม.10 เจาะจง 1,760        บาท 1,760        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

55 ค่าจดัซ้ือวสัดุฝึกอบรม โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 1,600              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

ม.19 เจาะจง 1,600       บาท 1,600       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

56 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมโครงการควบคุม 2,200              เฉพาะ นางสาวหฤทยั      มัง่มูล นางสาวหฤทยั      มัง่มูล มีคุณสมบติัครบถว้น

โรคหนอนพยาธิ ม.19 เจาะจง 2,200         บาท 2,200         บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

57 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั โครงการควบคุมโรคหนอน 1,760              เฉพาะ นางจิระภา        แสงงาม นางจิระภา        แสงงาม มีคุณสมบติัครบถว้น

พยาธิ  ม.19 เจาะจง 1,760       บาท 1,760       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

58 ค่าจดัซ้ือวสัดุฝึกอบรม โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 1,600              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

ม.1 เจาะจง 1,600       บาท 1,600       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

59 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมโครงการควบคุม 2,200              เฉพาะ นางสาวหฤทยั      มัง่มูล นางสาวหฤทยั      มัง่มูล มีคุณสมบติัครบถว้น

โรคหนอนพยาธิ ม.1 เจาะจง 2,200         บาท 2,200         บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

60 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั โครงการควบคุมโรคหนอน 1,760              เฉพาะ นางจิระภา        แสงงาม นางจิระภา        แสงงาม มีคุณสมบติัครบถว้น

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

กบังบประมาณ

61 ค่าจา้งเหมาจดัขบวนทางวฒันธรรมไทล้ือ โครงการสืบสาน 11,000           เฉพาะ นายวราวธุ       อุสาใจ นายวราวธุ       อุสาใจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0208/62

ประเพณีวฒันธรรมไทล้ือ เจาะจง 11,000       บาท 11,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

62 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม 1,200              เฉพาะ ร้านบอสครีเอท ร้านบอสครีเอท มีคุณสมบติัครบถว้น

ไทล้ือ เจาะจง 1,200        บาท 1,200        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

63 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม 5,840              เฉพาะ ห้องภาพเวียงแก่นคลัเลอร์แล็ป ห้องภาพเวียงแก่นคลัเลอร์แล็ป มีคุณสมบติัครบถว้น

ไทล้ือ เจาะจง 5,840          บาท 5,840          บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

64 ค่าจา้งเหมาจดัท าซุ้มนิทรรศกาล  โครงการสืบสานประเพณี 4,900              เฉพาะ นายเอกราช      ลือชา นายเอกราช      ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

วฒันธรรมไทล้ือ เจาะจง 4,900        บาท 4,900        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

65 ค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม 9,600              เฉพาะ นายไทยรัตน์     ลือชา นายไทยรัตน์     ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

ไทล้ือ เจาะจง 9,600       บาท 9,600       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

66 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม 955                 เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น

ไทล้ือ เจาะจง 955      บาท 955      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

67 ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียง โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม 10,000           เฉพาะ นายองัคาร      หม่ืนลาง นายองัคาร      หม่ืนลาง มีคุณสมบติัครบถว้น

ไทล้ือ เจาะจง 10,000       บาท 10,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

68 ค่าจดัซ้ือของสมนาคุณ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 2,000              เฉพาะ ร้านอาร์ตแอนด์อิมเมจเซ็นเตอร์ ร้านอาร์ตแอนด์อิมเมจเซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น

เพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน เจาะจง 2,000        บาท 2,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

69 ค่าจา้งเหมาอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการสืบสานพระ 1,500              เฉพาะ นางสาวณฎัฐาวรนุช     สิงหราช นางสาวณฎัฐาวรนุช     สิงหราช มีคุณสมบติัครบถว้น

ราชปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม  ม.5 เจาะจง 1,500        บาท 1,500        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

70 ค่าจา้งเหมาอาหารกลางวนั    โครงการสืบสานพระ 1,500              เฉพาะ นางจอมพร      ลือชา นางจอมพร      ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

ราชปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม  ม.5 เจาะจง 1,500       บาท 1,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

71 ค่าจา้งเหมาอาหารกลางวนั    โครงการสืบสานพระ 1,500              เฉพาะ นางจอมพร      ลือชา นางจอมพร      ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

ราชปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม  ม.3 เจาะจง 1,500       บาท 1,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

(ลงช่ือ)……....................................... (ลงช่ือ)..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                          (ลงช่ือ).............................................................
              (นางสิริลกัษณ์       อินเทพ)                  (นางวิลาวลัย ์    โนระ)                                  (นายประเวศ      ปงรังษี)

                       นกัวิชาการพสัดุ                                   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา























                         (ลงช่ือ).............................................................


