แบบสรุ ปผลการดาเนิ นงานการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจาปี งบประมาณ 2563
องค์การบริ หารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาบริ การทาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
8,000

และ ศพด.บ้านทรายทอง ประจาเดือน ตุลาคม 62

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สญ
ั ญา
CNTR 0004/63

เฉพาะ

นางสาวเกสริ นทร์ เจริ ญเจ้าสกุล

นางสาวเกสริ นทร์ เจริ ญเจ้าสกุล

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

8,000

8,000

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

2 ค่าจ้างเหมาบริ การทาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ

8,000

และ ศพด.บ้านห้วยหาน ประจาเดือน ตุลาคม 62

เฉพาะ

นางอาไพ แซ่ลี

นางอาไพ แซ่ลี

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

8,000 บาท

8,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR 0007/63

กับงบประมาณ

3 ค่าจ้างเหมาบริ การทาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ

8,000

และ ศพด.บ้านห้วยคุ ประจาเดือน ตุลาคม 62

เฉพาะ

นางสาวนารี แซ่ว่าง

นางสาวนารี แซ่ว่าง

เจาะจง

7,734 บาท

7,734 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0001/63-1
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

4 ค่าจ้างเหมาบริ การทาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ

8,000

และ ศพด.บ้านห้วยคุ ประจาเดือน ตุลาคม 62

เฉพาะ

นางสาววรรณี ย ์ แซ่ซง้

นางสาววรรณี ย ์ แซ่ซง้

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

8,000 บาท

8,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR 0003/63

กับงบประมาณ

5 ค่าจัดซื้ ออุปกรณ์ติดตั้งจอโทรทัศน์พร้ อมอุปกรณ์กล่องรับ

8,300

สัญญาณ

เฉพาะ
เจาะจง

นายอังการ หมื่นลาง
8,300

บาท

นายอังการ หมื่นลาง
8,300

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR 0031/63

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

6 ค่าจัดซื้ อหนังสื อพิมพ์ ประจาเดือน ตุลาคม 62

620

เฉพาะ

ร้ านหนังสื อเวียงแก่น

ร้านหนังสื อเวียงแก่น

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

620 บาท

620 บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

CNTR 0008/63

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

7 ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร (กองช่าง)

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
2,500

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ส.การพิมพ์
2,500

บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สญ
ั ญา

หจก.ส.การพิมพ์

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR 0024/63

2,500

บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

8 ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา)

2,500

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ส.การพิมพ์
2,500

บาท

หจก.ส.การพิมพ์
2,500

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน

CNTR 0025/63

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

9 ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร (กองคลัง)

4,000

เฉพาะ

หจก.ส.การพิมพ์

หจก.ส.การพิมพ์

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

4,000 บาท

4,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR 0026/63

กับงบประมาณ

10 ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน (กองคลัง)

5,750

เฉพาะ

หจก.เฟิ ร์ สเครื่ องเขียน ฯ

หจก.เฟิ ร์ สเครื่ องเขียน ฯ

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

5,750 บาท

5,750 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

CNTR 0030/63

กับงบประมาณ

11 ค่าจ้างเหมาบริ การทาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการและ

8,000

ศพด.บ้านศิลาแดง ประจาเดือน ตุลาคม 62

เฉพาะ

นางสาวจารุ วรรณ ไชยลังการ

นางสาวจารุ วรรณ ไชยลังการ

เจาะจง

7,202 บาท

7,202 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0005/63-1
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

12 ค่าจ้างเหมาบริ การทาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการและ
ศพด.บ้านห้วยคุ ประจาเดือน ตุลาคม 62

8,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเพ็ญ แซ่ว่าง
7,468

บาท

นางสาวเพ็ญ แซ่ว่าง
7,468

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0002/63-1
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

13 ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร (สานักปลัด)

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
4,000

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เฉพาะ

หจก.ส.การพิมพ์

หจก.ส.การพิมพ์

เจาะจง

4,000 บาท

4,000 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สญ
ั ญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0027/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

14 ค่าจัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว

6,289

เฉพาะ
เจาะจง

ร้ านอาพรเครื่ องครัว
6,289

บาท

ร้านอาพรเครื่ องครัว
6,289

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0029/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

15 ค่าจ้างเหมาบริ การทาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการและ

8,000

ศพด.บ้านห้วยกุ๊ก ประจาเดือน ตุลาคม 62

เฉพาะ

นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ ท้าวชัยมูล

นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ ท้าวชัยมูล

เจาะจง

7,734 บาท

7,734 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0006/63-1
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

16 ค่าจ้างเหมาบริ การส่ งหนังสื อและบริ การข้อมูลข่าวสาร

8,000

ประจาเดือน ตุลาคม 62

เฉพาะ

นายณรงค์ศกั ดิ์

เจาะจง

8,000

กันทวี
บาท

นายณรงค์ศกั ดิ์
8,000

กันทวี
บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0010/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

17 ค่าจ้างเหมาบุคคลบริ การรักษาความปลอดภัยที่ทาการ

8,000

อบต.ปอ

เฉพาะ

นายเส้า

เจาะจง

8,000

ยาวิเลิง
บาท

นายเส้า
8,000

ยาวิเลิง

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0009/63

บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

18 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบารุ งรถยนต์ส่วนกลางรถรี โว่

13,794.33

ผฉ-3629 เชียงราย

เฉพาะ

บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จากัด

บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จากัด

เจาะจง

13,794.33 บาท

13,794.33 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0032/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

19 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าจุดชมวิวดอยผาตั้ง ม.14

10,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายศักดิ์ชาย ใจมงคลเลิศดี
10,000

บาท

นายศักดิ์ชาย ใจมงคลเลิศดี
10,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0034/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

20 ค่าจัดซื้ อค่าจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ Multifunction แบบฉี ดหมึก

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
7,500

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองคลัง)

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
เฉพาะ
เจาะจง

ร้ านบีแอลซี คอมพิวเตอร์
7,500

บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ร้ านบีแอลซีคอมพิวเตอร์
7,500

บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สญ
ั ญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0033/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

21 ค่าจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ หรื อ LED ขาว-ดา

2,550

(กองคลัง)

เฉพาะ
เจาะจง

ร้ านบีแอลซี คอมพิวเตอร์
2,550

บาท

ร้ านบีแอลซีคอมพิวเตอร์
2,550

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0023/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

22 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลข

120

ทะเบียน 1 กฎ 8209 เชียงราย

เฉพาะ
เจาะจง

นายแดง หมื่นลาง
120

บาท

นายแดง หมื่นลาง
120

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0028/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

23 ค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว

3,500

ดอยผาตั้ง

เฉพาะ

นางสาวเพชรา ใจเจริ ญแท้

นางสาวเพชรา ใจเจริ ญแท้

เจาะจง

3,500 บาท

3,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0022/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

24 ค่าธรรมเนี ยมติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าชัว่ คราวในการจัดงาน

601.88

ประเพณี ลอยกระทง

เฉพาะ
เจาะจง

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค อ.เชียงของ
601.88

บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เชียงของ
601.88

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

25 ค่าจัดซื้ อตูเ้ หล็กแบบ 2 บานเปิ ด (กองคลัง)

19,200

เฉพาะ
เจาะจง

ร้ านยงกิจเฟอร์ นิเจอร์
19,200

บาท

ร้านยงกิจเฟอร์ นิเจอร์
19,200

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0041/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

26 ค่าจัดซื้ อตูเ้ หล็กแบบ 2 บานเปิ ด (กองช่าง)

4,800

เฉพาะ
เจาะจง

ร้ านยงกิจเฟอร์ นิเจอร์
4,800

บาท

ร้านยงกิจเฟอร์ นิเจอร์
4,800

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0042/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

27 ค่าจัดซื้ อโต๊ะทางาน (สานักปลัด)

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
40,000

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
เฉพาะ
เจาะจง

บริ ษทั สุ ขใจ
29,500

บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
บริ ษทั สุขใจ
29,500

บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สญ
ั ญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0040/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

28 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่ องพิมพ์คอมพิมพ์เตอร์ ศพด.

1,800

บ้านห้วยกุ๊ก (กองการศึกษา)

เฉพาะ
เจาะจง

ร้ านบีแอลซี คอมพิวเตอร์
1,800

บาท

ร้ านบีแอลซีคอมพิวเตอร์
1,800

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0043/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

29 ค่าจัดซื้ อน้ ามันเชื้ อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)

16,927.50

ประจาเดือน ตุลาคม 62

เฉพาะ
เจาะจง

บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
16,927.50

บาท

บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
16,927.50

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

30 ค่าจัดซื้ อน้ ามันเชื้ อเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัด)

11,690

ประจาเดือน ตุลาคม 62

เฉพาะ
เจาะจง

บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
11,690

บาท

บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
11,690

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

31 ค่าจ้างเหมาค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์

3,890

(กองช่าง)

เฉพาะ

ร้ านบีแอลซี คอมพิวเตอร์

ร้ านบีแอลซีคอมพิวเตอร์

เจาะจง

3,890 บาท

3,890 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0046/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

32 ค่าจ้างเหมาเครื่ องเสี ยงในการจัดงาน ตามโครงการสื บสาน

13,000

วัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง

เฉพาะ
เจาะจง

นายอังคาร หมื่นลาง
13,000

บาท

นายอังคาร หมื่นลาง
13,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0054/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

33 ค่าจ้างเหมาจัดทารถแห่กระทงใหญ่ บ้านสันติพฒั นา
ตามโครงการสื บสานวัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง

7,000

เฉพาะ

นายธรรมสาร

เจาะจง

7,000

เบ็ญจฆรณี
บาท

นายธรรมสาร
7,000

เบ็ญจฆรณี

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0053/63

บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

34 ค่าจ้างเหมาจัดทารถแห่กระทงใหญ่ บ้านผาแล

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
7,000

ตามโครงการสื บสานวัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
เฉพาะ
เจาะจง

นายประสิ ทธิ์ พิชยั
7,000

บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
นายประสิ ทธิ์ พิชยั
7,000

บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สญ
ั ญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0052/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

35 ค่าจ้างเหมาจัดทารถแห่กระทงใหญ่ บ้านปอกลาง

7,000

ตามโครงการสื บสานวัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง

เฉพาะ
เจาะจง

นายไทยรัตน์ ลือชา
7,000

บาท

นายไทยรัตน์ ลือชา
7,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0048/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

36 ค่าจ้างเหมาจัดทารถแห่กระทงใหญ่ บ้านดอน

7,000

ตามโครงการสื บสานวัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง

เฉพาะ
เจาะจง

นายวราวุธ อุสาใจ
7,000

บาท

นายวราวุธ อุสาใจ
7,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0049/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

37 ค่าจ้างเหมาจัดทารถแห่กระทงใหญ่ บ้านปางหัด

7,000

ตามโครงการสื บสานวัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง

เฉพาะ
เจาะจง

นายศักดิ์ณรงค์ สิ ริพทุ ธาสกุล
7,000

บาท

นายศักดิ์ณรงค์ สิ ริพทุ ธาสกุล
7,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0050/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

38 ค่าจ้างเหมาจัดทารถแห่กระทงใหญ่ บ้านปางปอ

7,000

ตามโครงการสื บสานวัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง

เฉพาะ

นายสมจิต ตาพิชยั

นายสมจิต ตาพิชยั

เจาะจง

7,000 บาท

7,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0051/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

39 ค่าจัดซื้ อตูล้ าโพงเอนกประสงค์ (สานักปลัด)

6,850

เฉพาะ

นายอังคาร หมื่นลาง

นายอังคาร หมื่นลาง

เจาะจง

6,850 บาท

6,850 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0045/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

40 ค่าจัดซื้ อน้ ามันเชื้ อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับเครื่ อง
พ่นหมอกควันกรณี เกิดโรคติอต่อโรคระบาด

2,125.35

เฉพาะ

ร้ านภิคเนตร

ร้านภิคเนตร

เจาะจง

2,125.35 บาท

2,125.35 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0036/63-1
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

41 ค่าจัดซื้ อน้ ามันเชื้ อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับยานพาหนะ

(ราคากลาง)
1,895.84

(สานักปลัด)

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เฉพาะ

ร้ านภิคเนตร

ร้านภิคเนตร

เจาะจง

1,895.84 บาท

1,895.84 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สญ
ั ญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0035/63-1
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

42 ค่าจัดซื้ อน้ ามันเชื้ อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับยานพาหนะ

4,941

(กองช่าง)

เฉพาะ

ร้ านภิคเนตร

ร้านภิคเนตร

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0037/63-1

เจาะจง

4,941

4,941

เสนอราคาเหมาะสม

บาท

บาท

กับงบประมาณ

43 ค่าจัดซื้ ออุปกรณ์ชุดหลอดไฟ LED เพื่อซ่อมบารุ งป้ าย

2,410

สามเหลี่ยมหยุดตรวจ

เฉพาะ

ร้ านเวียงแก่นการไฟฟ้า

ร้ านเวียงแก่นการไฟฟ้า

เจาะจง

2,410 บาท

2,410 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0038/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

44 ค่าบารุ งสถานที่ในการจัดงาน ตามโครงการสื บสาน

2,000

วัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง

เฉพาะ

นายเนตร แสงงาม

นายเนตร แสงงาม

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

2,000 บาท

2,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

45 ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่ องสว่าง ตามโครงการสื บสาน

3,000

วัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง

เฉพาะ
เจาะจง

นายอังคาร หมื่นลาง
3,000

บาท

นายอังคาร หมื่นลาง
3,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

46 ค่าจัดซื้ อวัสดุในการจัดงาน ตามโครงการสื บสาน

743

วัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง

เฉพาะ

หจก.เฟิ ร์ สเครื่ องเขียน ฯ

หจก.เฟิ ร์ สเครื่ องเขียน ฯ

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

743 บาท

743 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

47 ค่าจัดซื้ อตะเกียงและพลุสาหรับเปิ ดงาน ตามโครงการสื บสาน
วัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง

3,500

เฉพาะ
เจาะจง

นายสมจิตร์ เทพครเมือง
3,300

บาท

นายสมจิตร์ เทพครเมือง
3,300

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

-

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

48 ค่าจัดซื้ อกระสอบฟาง

(ราคากลาง)
65,000

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เฉพาะ

หจก.วัฒนารวมกิจ

หจก.วัฒนารวมกิจ

เจาะจง

65,000 บาท

65,000 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สญ
ั ญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0061/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

49 ค่าจัดซื้ อกรวยจารจร

37,000

เฉพาะ

หจก.เชียงรายค้าเจริ ญ 9

หจก.เชียงรายค้าเจริ ญ 9

เจาะจง

37,000 บาท

37,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0060/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

50 ค่าจ้างเหมาก่อสร้ างตามโครงการก่อสร้ างคล่องส่ งน้ า คสล.

400,000

เข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านผาแล

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สะสมทรัพย์ 2013
359,690

บาท

หจก.สะสมทรัพย์ 2013
359,690

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0345/62
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

51 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย

12,700

ประเพณี ลอยกระทง

เฉพาะ

นายวราวุธ

เจาะจง

12,700

อุสาใจ
บาท

นายวราวุธ
12,700

อุสาใจ

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0057/63

บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

52 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดห้องน้ าและเก็บขยะ ตามโครงการ

1,200

สื บสานวัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง

เฉพาะ
เจาะจง

นางแสงหล้า ย่องเส้ง
1,200

บาท

นางแสงหล้า ย่องเส้ง
1,200

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

53 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตามโครงการ

5,400

สื บสานวัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง

เฉพาะ

นายสมพงษ์ ใจรักวิลยั สกุล

นายสมพงษ์ ใจรักวิลยั สกุล

มีคุณสมบัติครบถ้วน

เจาะจง

5,400 บาท

5,400 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

54 ค่าจัดซื้ อธงแดงเพื่อติดในจุดเสี่ ยงต่ออันตรายทางถนนใน
เขตพื้นที่ตาบลปอ

3,200

เฉพาะ
เจาะจง

ร้ านเวียงแก่นพาณิ ชย์
3,200

บาท

ร้านเวียงแก่นพาณิ ชย์
3,200

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0065/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

55 ค่าจ้างเหมาช่างเพื่อประเมินความเสี ยหายรถยนต์ส่วนกลาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
1,000

รถบรรทุกน้ า

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
เฉพาะ
เจาะจง

นายสุ ภาชัย ปานแสง
1,000

บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
นายสุ ภาชัย ปานแสง
1,000

บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่สญ
ั ญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0056/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

56 ค่าจัดซื้ อชุดเทียนไฟฟ้าและชุดกระถางธูปไฟฟ้า

485

เฉพาะ
เจาะจง

ร้ านเวียงแก่นการไฟฟ้า
485

บาท

ร้ านเวียงแก่นการไฟฟ้า
485

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0047/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

57 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจาปี 2563

8,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้ านโปรปริ้ นแอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง
8,000

บาท

ร้ านโปรปริ้ นแอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง
8,000

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0064/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

58 ค่าจ้างวิทยากรโครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครนาเที่ยว

1,500

ท้องถิ่น

เฉพาะ
เจาะจง

นายณัฐวัฒน์

ประเสริ ฐสังข์

1,500 บาท

นายณัฐวัฒน์

ประเสริ ฐสังข์

1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

59 ค่าจ้างวิทยากรโครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครนาเที่ยว

1,500

ท้องถิ่น

เฉพาะ
เจาะจง

นางปารดา ศรี เลาว์
1,500

บาท

นางปารดา ศรี เลาว์
1,500

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

60 ค่าจ้างวิทยากรโครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครนาเที่ยว

7,500

ท้องถิ่น

เฉพาะ

นายเจนนุวตั ร

เจาะจง

7,500

นิ ติวิทยากุล
บาท

นายเจนนุวตั ร
7,500

นิติวิทยากุล

มีคุณสมบัติครบถ้วน

บาท

เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

61 ค่าจัดซื้ อน้ าดื่มสาหรับผูร้ ่ วมงาน ตามโครงการสื บสาน
วัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง

4,995

เฉพาะ
เจาะจง

ร้ านกฤติกา
4,995

บาท

ร้านกฤติกา
4,995

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

-

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

62 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายโครงการพร้ อมป้ ายประชาสัมพันธ์

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
8,040

และกรอบรู ปใส่ เกรี ยรติบตั รและสายสะพาย ตามโครงการ

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
เฉพาะ
เจาะจง

ร้ านงานป้ ายเวียงแก่น
8,040

บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ร้านงานป้ายเวียงแก่น

มีคุณสมบัติครบถ้วน

8,040

บาท

สื บสานวัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง
63 ค่าจัดซื้ อโคมลอยสาหรับเปิ ดงาน ตามโครงการสื บสาน

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่สญ
ั ญา
-

กับงบประมาณ

3,900

วัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง

เฉพาะ
เจาะจง

นายอรัญ
3,900

จินดาธรรม
บาท

นายอรัญ
3,900

จินดาธรรม
บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

64 ค่าจัดซื้ อวัสดุการเกษตร

8,680

เฉพาะ

หจก.วัฒนารวมกิจ

หจก.วัฒนารวมกิจ

เจาะจง

8,680 บาท

8,680 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0068/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

65 ค่าจ้างเหมาปะยางรถไถฟาร์ มแทรกเตอร์ ตฆ-1383 ชร.

600

เฉพาะ

ร้ านสมหมายการยาง

ร้านสมหมายการยาง

เจาะจง

600 บาท

600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0072/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

66 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายโครงการ ตามโครงการฝึ กอบรมอาสา

385

สมัครนาเที่ยวท้องถิ่น

เฉพาะ
เจาะจง

ร้ านงานป้ ายเวียงแก่น
385

บาท

ร้านงานป้ายเวียงแก่น
385

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

67 ค่าจ้างเหมาจัดทาเสาธงเพื่อใช้ติดธงแดง

2,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายดา
2,000

ไชยลังการ
บาท

นายดา
2,000

ไชยลังการ
บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0066/63
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

68 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร ตามโครงการฝึ กอบรมอาสาสมัคร
นาเที่ยวท้องถิ่น

9,600

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวชิชญาสุ์ ใจมีสุขมากล้น
9,600

บาท

นางสาวชิชญาสุ์ ใจมีสุขมากล้น
9,600

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

-

ที่

จัดซื้ อ/จัดจ้าง

69 ค่าจัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
2,930

วิธีซ้ื อ/จ้าง ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
เฉพาะ
เจาะจง

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

ร้ านอาพรเครื่ องครัว
2,930

บาท

เลขที่สญ
ั ญา

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0059/63

ร้านอาพรเครื่ องครัว
2,930

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

บาท

เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

70 ค่าจัดซื้ ออุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการฝึ กอบรมอาสา

1,887

สมัครนาเที่ยวท้องถิ่น

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์ สเครื่ องเขียน ฯ
1,887

บาท

หจก.เฟิ ร์ สเครื่ องเขียน ฯ
1,887

บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

-

กับงบประมาณ

71 ค่าจัดซื้ อยางรถยนต์ส่วนกลาง รถมิตซู กพ-2712 ชร.

10,600

เฉพาะ

ร้ านต้าแม็กซ์ยาง

ร้านต้าแม็กซ์ยาง

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR 0073/63

เจาะจง

10,600

10,600

เสนอราคาเหมาะสม

บาท

บาท

กับงบประมาณ

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

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

(ลงชื่ อ)......................................................
(นายประเวศ
(นายประเวศ ปงรั
ปงรั
งษีง)ษี )
ปลั
ปลัดดองค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนต
นตาบลปอ
าบลปอ

