
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
1 ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างของ 155,713 เฉพาะ

องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง
จ านวน 9 โครงการ

2 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลค าขวัญ 384 เฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง

3 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,690 เฉพาะ
(ส านักปลัด)ขององค์การบริหาส่วนต าบลปอ เจาะจง

4 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 17,790 เฉพาะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง

5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) 6,180 เฉพาะ
ประจ าเดือนมกราคม 2563 เจาะจง

6 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ส านักปลัด) 19,420 เฉพาะ
ประจ าเดือน มกราคม 2563 เจาะจง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
7 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 8,500 เฉพาะ

(รถตักหน้าขุดหลัง) ตค-3793 เชียงราย เจาะจง

8 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 32,293.80 เฉพาะ
(รถตักหน้าขุดหลัง) ตค-3793 เชียงราย เจาะจง
ขององค์การบรารส่วนต าบลปอ

9 ค่าจัดท าป้าย ตามโครงการป้องกันและแก้ไข 360 เฉพาะ
ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น เจาะจง

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ     อ าเภอเวียงแก่น      จังหวัดเชยีงราย

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



ประจ าปี 2563 วันที ่18 ก.พ. 63
10 ค่าจัดท าป้ายโครงการ ตามโครงการ 300 เฉพาะ

ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน เจาะจง
หมู่ที ่8 ต าบลปอ

11 ค่าจัดท าป้ายโครงการ ตามโครงการ 300 เฉพาะ
ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน เจาะจง
หมู่ที ่9 ต าบลปอ

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุอบรม ตามโครงการส่งเสริม 2,800 เฉพาะ
การบริการสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ที ่8 เจาะจง
ต าบลปอ

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุอบรม ตามโครงการส่งเสริม 2,800 เฉพาะ
การบริการสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ที ่9 เจาะจง
ต าบลปอ

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
14 ค่าจัดซ้ือวัสดุอบรมตาม โครงการป้องกันและ 1,505 เฉพาะ

แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น เจาะจง
ประจ าปี 2563 วันที ่18 ก.พ 63

15 ค่าจ้างเหมาอาหารว่างเล้ียงรับรองคณะศึกษา 1,800 เฉพาะ
ดูงาน จากเทศบาลต าบลปากประแส เจาะจง

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 3,130 เฉพาะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง

17 ค่าจ้างสลับยาง รถยนต์ส่วนกลาง รีโว้ 200 เฉพาะ
ทะเบียน ผฉ-3629 เชียงราย เจาะจง

18 ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้าง 880,385 ประกวด

ถนนบ้านดอนแอสพัลท์ติกทับพืน้ถนน ราคา

คอนกรีตเดิมบ้านดอน หมู่ 3 ต าบลปอ อเล็กทรอนิกส์

19 ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้าง 503,359 เฉพาะ
ถนนคอนกรีตเสริมเล็ก ภายในหมู่บ้าน เจาะจง
หมู่ที ่8 ต าบลปอ

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



20 ค่าจัดซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 23,000 เฉพาะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
21 ค่าจัดท าป้ายโครงการ ตามโครงการเฝ้าระวัง 300 เฉพาะ

ไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปี 2563 เจาะจง
ในวันที ่12 กุมภาพันธ์ 2563

22 ค่าจัดซ้ือวัสดุอบรม ตามโครงการเฝ้าระวัง 2,000 เฉพาะ
ไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปี 2563 เจาะจง
ในวันที ่12 กุมภาพันธ์ 2563

23 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลรักษาความสะอาด 7,000 เฉพาะ
แหล่งท่องเทีย่วดอยผาต้ัง บ้านผาต้ัง หมู่ 14 เจาะจง
ประจ าเดือน มกราคม 2563

(ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่       (ลงชื่อ)................................หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ                                               (ลงชื่อ).....................................................
             (นางสิริลักษณ์     อินเทพ)                   (นางวิลาวัลย์     โนระ)

นักวิชาการพัสดุ

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

นายโยธิน กองวงค์ นายโยธิน กองวงค์ มีคุณสมบัติครบถ้วน
149,000 บาท 149,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กับงบประมาณ
นายจีระศักด์ิ สาวิรสนายจีระศักด์ิ สาวิรส มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0156/63

384 บาท 384 บาท เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

หจก.เชียงรายเทคโนคอมหจก.เชียงรายเทคโนคอมมีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0164/63
1,690 บาท 1,690 บาท เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
หจก.เชียงรายเทคโนคอมหจก.เชียงรายเทคโนคอมมีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0173/63

17,790 บาท 17,790 บาท เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

บมจ.ธนาคารกรุงไทยบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีคุณสมบัติครบถ้วน
6,180 บาท 6,180 บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กับงบประมาณ
บมจ.ธนาคารกรุงไทยบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีคุณสมบัติครบถ้วน

19,420 บาท 19,420 บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กับงบประมาณ

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

นายวัชระ อภัยโรจน์นายวัชระ อภัยโรจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0181/63
8,500 บาท 8,500 บาท เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
นายวัชระ อภัยโรจน์นายวัชระ อภัยโรจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0163/64
32,293.80 บาท 32,293.80 บาท เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
นายเอกรักษ์ นันไชยนายเอกรักษ์ นันไชย มีคุณสมบัติครบถ้วน                                                                                                                                                                             

360 บาท 360 บาท เสนอราคาเหมาะสม -

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ     อ าเภอเวียงแก่น      จังหวัดเชยีงราย

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีสั่ญญา

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีสั่ญญา



กับงบประมาณ
นายเอกรักษ์ นันไชยนายเอกรักษ์ นันไชย มีคุณสมบัติครบถ้วน

300 บาท 300 บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กับงบประมาณ

นายเอกรักษ์ นันไชยนายเอกรักษ์ นันไชย มีคุณสมบัติครบถ้วน
300 บาท 300 บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กับงบประมาณ
หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน มีคุณสมบัติครบถ้วน

แอนด์ก๊อปปีป้ร้ิน แอนด์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาเหมาะสม -
2,800 บาท 2,800 บาท กับงบประมาณ

หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน มีคุณสมบัติครบถ้วน
แอนด์ก๊อปปีป้ร้ิน แอนด์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาเหมาะสม -

2,800 บาท 2,800 บาท กับงบประมาณ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
ร้านเวียงแก่นพาณิชยร้์านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน

1,505 บาท 1,505 บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กับงบประมาณ

นางกุหลาบ ธิวงค์ นางกุหลาบ ธิวงค์ มีคุณสมบัติครบถ้วน
1,800 บาท 1,800 บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กับงบประมาณ
นายจังลี เจริญชีวานนท์นายจังลี เจริญชีวานนทม์ีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0182/63

3,130 บาท 3,130 บาท เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

นางเพียงรวี ยาละ นางเพียงรวี ยาละ มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0174/63
200 บาท 200 บาท เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
หจก.เชียงรายธนะวงศ์หจก.เชียงรายธนะวงศ์มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0177/63

875,000 บาท 875,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

หจก.กังวาลพาณิชย์ก่อสร้างหจก.กังวาลพาณิชย์ก่อสร้างมีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0062/63
498,000 บาท 498,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ

เลขทีสั่ญญาผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



เมืองเทิง ปร้ินเตอร์ เมืองเทิง ปร้ินเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0186/63
23,000 บาท 23,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
นายเอกรักษ์ นันไชยนายเอกรักษ์ นันไชย มีคุณสมบัติครบถ้วน        

300 บาท 300 บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กับงบประมาณ

หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน มีคุณสมบัติครบถ้วน
แอนด์ก๊อปปีป้ร้ิน แอนด์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาเหมาะสม -

2,000 บาท 2,000 บาท กับงบประมาณ
นางสาวเพชรา ใจเจริญแท้นางสาวเพชรา ใจเจริญแท้มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0022/63-1

6,301 บาท 6,301 บาท เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

      (ลงชื่อ)................................หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ                                               (ลงชื่อ).....................................................
                             (นายประเวศ       ปงรังษ)ี
                        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ

เลขทีสั่ญญาผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



                                                                                                                                                                            


