
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าโทรศพัทป์ระจ าต  าแหน่งผูบ้ริหาร ประจ าเดือน ตุลาคม 61 1,539.73        เฉพาะ บ. แอดวานซ์ไวเลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั บ.แอดวานซ์ไวเลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 1,539.73      บาท 1,539.73      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

2 ค่าโทรศพัท ์ส านกังาน ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 859.21           เฉพาะ บ. แอดวานซ์ไวเลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั บ. แอดวานซ์ไวเลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 859.21     บาท 859.21     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

3 ค่าจา้งเหมาจดัท าตรายาง ของ อบต.ปอ 5,200              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0042/62

เจาะจง 5,200      บาท 5,200      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

4 ค่าจดัซ้ือผา้แสลนกนัแดด ศพด.บา้นห้วยคุ 1,700              เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการเกษตร ร้านเวียงแก่นการเกษตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0038/62

เจาะจง 1,700      บาท 1,700      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

5 ค่าจดัซ้ือผา้ปูโต๊ะ ของ อบต.ปอ 20,000           เฉพาะ นางสุทธิษา    มาตยภู์ธร นางสุทธิษา    มาตยภู์ธร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0043/62

เจาะจง 20,000    บาท 20,000    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

6 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 3 เคร่ือง (กองช่าง) 7,500              เฉพาะ ร้านบี แอล ซี คอมพิวเตอร์ ร้านบี แอล ซี คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0040/62

เจาะจง 5,370      บาท 5,370      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    ธนัวาคม   2561    ประจ าปีงบประมาณ   2562
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ     อ  าเภอเวียงแก่น      จงัหวดัเชียงราย

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป
7 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ (กองช่าง) 7,900              เฉพาะ ร้านบี แอล ซี คอมพิวเตอร์ ร้านบี แอล ซี คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0039/62

เจาะจง 7,490     บาท 7,490     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

8 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ในการประชุม 4,400              เฉพาะ นางสาวกฤติกา  ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา  ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

วิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 เจาะจง 4,400      บาท 4,400      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

9 ค่าจา้งเหมาเขา้เล่มเอกสาร (กองคลงั) 180                 เฉพาะ ร้านรัชพลถ่ายเอกสาร ร้านรัชพลถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0028/62

เจาะจง 180       บาท 180       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

10 ค่าจา้งเหมาวางท่อระบายน ้าคอนกรีตพร้อมดาดคอนกรีต 50,000           เฉพาะ ร้านบุญชยัพาณิชย์ ร้านบุญชยัพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0049/62

ปากท่อระบายน ้า (บรรเทาสาธารณะภยั)  ม.3 เจาะจง 49,500      บาท 49,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

11 ค่าจา้งเหมาจดัท ารถแห่กระทงใหญ่ ตามโครงการสืบสาน 32,000           เฉพาะ นายคิริเมขค ์   ยาละ นายคิริเมขค ์   ยาละ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0046/62

วฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 32,000      บาท 32,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

12 ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียงในการจดังาน ตามโครงการสืบสาน 15,000           เฉพาะ นายองัคาร      หม่ืนลาง นายองัคาร      หม่ืนลาง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0048/62

วฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 15,000     บาท 15,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

13 ค่าส่งไปรษณีย ์ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 2,821              เฉพาะ บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 2,821      บาท 2,821      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

14 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง (รถตกัหนา้ขุดหลงั) 8,900              เฉพาะ อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 00417/62

ตค - 3793 เชียงราย เจาะจง 8,900     บาท 8,900     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

15 ค่าจา้งเหมาจดัท าคนัธงแดงเตือนภยัพร้อมติดตั้ง 1,500              เฉพาะ นายดา    ไชยลงัการ นายดา    ไชยลงัการ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0036/62
จ านวน  100  อนั เจาะจง 1,500     บาท 1,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

16 ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต  ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 11,556           เฉพาะ บริษทั ทีโอที จ  ากดั มหาชน บริษทั ทีโอที จ  ากดั มหาชน มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 11,556       บาท 11,556       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

17 ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยัอาคารส 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

18 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500              เฉพาะ นางสาวนารี      แซ่วา่ง นางสาวนารี      แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR0006/62-1

ศพด.บา้นห้วยคุ  ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 เจาะจง 7,500      บาท 7,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

19 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500              เฉพาะ นางรัตนาภรณ์     แยม่อ นางรัตนาภรณ์     แยม่อ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0004/62

ศพด.บา้นสนัติพฒันา  ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

20 ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนั ส าหรับบริการประชาชน 600                 เฉพาะ ร้านหนงัสือเวียงแก่น ร้านหนงัสือเวียงแก่น มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0014/62

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 เจาะจง 600     บาท 600     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

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

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 เจาะจง 8,000       บาท 8,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 เจาะจง 2,500       บาท 2,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

23 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  (กองการศึกษา) 2,500              เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0002/62
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 เจาะจง 2,500       บาท 2,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

24 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ตามโครงการ 3,000              เฉพาะ นายสมพงษ ์  ใจรักวิลยัสกุล นายสมพงษ ์  ใจรักวิลยัสกุล มีคุณสมบติัครบถว้น

สืบสานวฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 3,000      บาท 3,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

25 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ในการจดัท าตะเกียง , ค่าถ่านไฟฉายใส่ 1,990              เฉพาะ นายสมจิตร์     เทพครเมือง นายสมจิตร์     เทพครเมือง มีคุณสมบติัครบถว้น

กระบองไฟ ,ค่ากรอบรูปส าหรับใส่เกียรติบตัร ตามโครงงการ เจาะจง 1,990     บาท 1,990     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

สืบสานวฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง กบังบประมาณ

26 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสวา่งภายในงานและพลุเปิดงาน 5,500              เฉพาะ นายสมจิตร์     เทพครเมือง นายสมจิตร์     เทพครเมือง มีคุณสมบติัครบถว้น

โครงการสืบสานวฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 5,500     บาท 5,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

27 ค่าไฟฟ้าประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 25,005.12      เฉพาะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 25,005.12     บาท 25,005.12     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

28 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง 150                 เฉพาะ สมหมายการยาง สมหมายการยาง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0045/62

(รถไถ่ฟาร์มแทรกเตอร์) ตฆ - 1383 เจาะจง 150      บาท 150      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

29 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการคดัแยกขยะ 4,000              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

ในชุมชน เจาะจง 4,000      บาท 4,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

30 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการคดัแยกขยะในชุมชน 200.00           เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 200    บาท 200    บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

31 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นของ 500                 เฉพาะ ร้านบอสครีเอท ร้านบอสครีเอท มีคุณสมบติัครบถว้น

ประชาชน เพ่ือก าหนดแนวทางพฒันาทอ้งถ่ิน เจาะจง 500     บาท 500     บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

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

ดอยผาตั้ง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 เจาะจง 7,000      บาท 7,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

33 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500              เฉพาะ นางสาวนงคค์ราญ    ยาวิเลิง นางสาวนงคค์ราญ    ยาวิเลิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR0007/62-2

ศพด.บา้นเจดียท์อง  ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 เจาะจง 7,259       บาท 7,259       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

34 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 7,500              เฉพาะ นางสาวสมฤดี    วฒันศรพนัธ์ นางสาวสมฤดี    วฒันศรพนัธ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR0005/62-1

ศพด.บา้นห้วยคุ  ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 เจาะจง 7,259      บาท 7,259      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

35 ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงไฟฟ้าห้องน ้า 11,815           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0047/62

จุดชมวิวผาตั้ง เจาะจง 11,815     บาท 11,815     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

36 ค่าบ ารุงสถานท่ี โครงการสืบสานวฒันธรรมไทยประเพณี 2,000              เฉพาะ ร.ร.ปางหดัสหศาสตร์ ร.ร.ปางหดัสหศาสตร์ มีคุณสมบติัครบถว้น

ลอยกระทง เจาะจง 2,000      บาท 2,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

37 ค่าจา้งจดัท าป้าย โครงการสืบสานวฒันธรรมไทยประเพณี 4,820              เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

ลอยกระทง เจาะจง 4,820       บาท 4,820       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

38 ค่าจา้งจดัเตรียมสถานท่ี   โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย 12,700           เฉพาะ นายศกัด์ิณรงค ์     สิริพทุธาสกุล นายศกัด์ิณรงค ์     สิริพทุธาสกุล มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0052/62

ลอยกระทง เจาะจง 12,700      บาท 12,700      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

39 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ในการอบรม โครงการคดัแยกขยะในชุมชน 1,600              เฉพาะ นายทินกร    ยอดมณีบรรพต นายทินกร    ยอดมณีบรรพต มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 1,600     บาท 1,600     บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

40 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (กองการศึกษา) 4,920              เฉพาะ ร้านอ าพรเคร่ืองครัว ร้านอ าพรเคร่ืองครัว มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0051/62

เจาะจง 4,920         บาท 4,920         บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

41 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ ของ อบต.ปอ 1,080              เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0044/62

เจาะจง 1,080        บาท 1,080        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

42 ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับยานพาหนะ 29,588.20      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0010/62

(กองช่าง) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 เจาะจง 29,588.20     บาท 29,588.20     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

43 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองพน่หมอกควนั 2,042.35        เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0011/62-2

กรณีเกิดโรคติดต่อโรคระบาด ในเขตพ้ืนท่ีต าบลปอ เจาะจง 2,042.35      บาท 2,042.35      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

44 ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับยานพาหนะ 24,260.89      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0009/62-2

(ส านกัปลดั) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 เจาะจง 24,260.89        บาท 24,260.89        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

45 ค่าอาหารเสริม (นม) สพฐ.  ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 400,165.04    เฉพาะ บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จ  ากดั บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น 611001007177

เจาะจง 400,165.04          บาท 400,165.04          บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

46 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดห้องน ้าและเก็บขยะ ตามโครงการ 1,200              เฉพาะ นางรัตนา        สุวรรณผุก นางรัตนา        สุวรรณผุก มีคุณสมบติัครบถว้น

ประเพณีลอยกระทง เจาะจง 1,200        บาท 1,200        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

47 ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการประชุมวิชาการ 4,350              เฉพาะ นางสาวกฤติกา   ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา   ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

แลกเปล่ียนเรียนรู้  ปรจ าเดือน ธนัวาคม เจาะจง 4,350        บาท 4,350        บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

48 ค่าอาหารกลางวนั ในการประชุมสภา สมยัสามยั ท่ี 4/2562 2,800              เฉพาะ นางศรีบวั      ลือชา นางศรีบวั      ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 2,800      บาท 2,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

49 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนัเพ่ือสนบัสนุนการบริการ 4,000              เฉพาะ นางวาสนา    ถาวงศ์ นางวาสนา    ถาวงศ์ มีคุณสมบติัครบถว้น

ประชาชนในการออกหน่วยแพทย ์(พอ.สว.) เจาะจง 4,000      บาท 4,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

50 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ศพด.จ านวน 17 ศูนย์ 35,100           เฉพาะ ร้านอ าพรเคร่ืองครัว ร้านอ าพรเคร่ืองครัว มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0060/62

เจาะจง 35,100       บาท 35,100       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

51 ค่าโทรศพัท ์ ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2561 854.94           เฉพาะ บ. แอดวานซไ์วร์เลสเน็ทเวอร์คจ ากดั บ. แอดวานซไ์วร์เลสเน็ทเวอร์คจ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 854.94        บาท 854.94        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

52 ค่าโทรศพัท ์ ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2561 1,548.20        เฉพาะ บ. แอดวานซไ์วร์เลสเน็ทเวอร์คจ ากดั บ. แอดวานซไ์วร์เลสเน็ทเวอร์คจ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น

(โทรศพัทผ์ูบ้ริหาร) เจาะจง 1,548.20        บาท 1,548.20        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

53 ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีเบาะนวม ของ อบต.ปอ 40,000           เฉพาะ ร้านตา้พาณิชย์ ร้านตา้พาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0061/62

เจาะจง 40,000        บาท 40,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

54 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการประชุมสภา สมยัสามญั 2,800              เฉพาะ นางสาวหฤทยั      มัง่มูล นางสาวหฤทยั      มัง่มูล มีคุณสมบติัครบถว้น

ท่ี 4/2562 เจาะจง 2,800       บาท 2,800       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

55 ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต  ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2561 11,566.70      เฉพาะ บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 11,566.70       บาท 11,566.70       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
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