
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าจา้งเหมาซกัผา้ร้ิว 2,350              เฉพาะ นางพรพรรณ    รวมจิตร นางพรพรรณ    รวมจิตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0229/61

เจาะจง 2,350      บาท 2,350      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

2 ค่าจา้งเหมาซกัผา้คลุมโต๊ะและคลุมเกา้อ้ี 1,200              เฉพาะ นางมาลี      ยาละ นางมาลี      ยาละ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0230/61

เจาะจง 1,200    บาท 1,200    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

3 ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพป์ระจ าเดือน  พค. 61 6,200              เฉพาะ นางจุฑามาศ    ยาละ นางจุฑามาศ    ยาละ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0001/61

เจาะจง 6,200    บาท 6,200    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

4 ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยัท่ีท าการ  อบต.ปอ 7,500              เฉพาะ นายวิฑูรย ์   ไชยลงัการ นายวิฑูรย ์   ไชยลงัการ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0212/61

เจาะจง 7,500     บาท 7,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

5 ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยัท่ีท าการ  อบต.ปอ 7,500              เฉพาะ นายเสา้     ยาวิเลิง นายเสา้     ยาวิเลิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0213/61

เจาะจง 7,500     บาท 7,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

6 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน  พ.ค. 61 6,500              เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0002/61

เจาะจง 6,500       บาท 6,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    มิถุนายน   2561    ประจ าปีงบประมาณ   2561
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ     อ  าเภอเวียงแก่น      จงัหวดัเชียงราย

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

7 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพกลุ่มสตรี 400                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 400     บาท 400     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

8 ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด.  17  ศูนย์ 87,522.72      เฉพาะ บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค ์ จ  ากดั บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค ์ จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น 4/2561
ประจ าเดือน เมย. 61 เจาะจง 87,522.72      บาท 87,522.72      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

9 ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม)   กศน.  1  ศูนย์ 2,111.40        เฉพาะ บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค ์ จ  ากดั บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค ์ จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น 3/2561

ประจ าเดือน เมย. 61 เจาะจง 2,111.40     บาท 2,111.40     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

10 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว   (ส านกัปลดั) 3,760              เฉพาะ ร้านอ าพรเคร่ืองครัว ร้านอ าพรเคร่ืองครัว มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0221/61

เจาะจง 3,760      บาท 3,760      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

11 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน   (ส านกัปลดั) 1,100              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0222/61

เจาะจง 1,100      บาท 1,100      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

12 ค่าจดัซ้ือวสัดุฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ 12,895           เฉพาะ ร้านจรัญญา ร้านจรัญญา มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0233/61

กลุ่มสตรี เจาะจง 12,895     บาท 12,895     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

13 ค่าบริการไปรษณีย ์ ประจ าเดือน  พค. 61 4,871              เฉพาะ บริษทัไปรษณียไ์ทย  จ  ากดั บริษทัไปรษณียไ์ทย  จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 4,871       บาท 4,871       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

14 ค่าไฟฟ้า  ประจ าเดือน  พค. 2561 30,136.15      เฉพาะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เชียงของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เชียงของ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 30,136.15      บาท 30,136.15      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

15 ค่าจา้งเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังาน 1,998              เฉพาะ น.ส.สุวฒันา     ลือชา น.ส.สุวฒันา     ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0232/61

ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นสนัติพฒันา เจาะจง 1,998      บาท 1,998      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

16 ค่าจา้งเหมาตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมเขา้สู่พ้ืนท่ี 300,000         เฉพาะ 1. หจก.กงัวานพาณิชยก่์อสร้าง 1. หจก.กงัวานพาณิชยก่์อสร้าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0235/61

การเกษตร  ม.18 เจาะจง      299,800    บาท      299,800    บาท เสนอราคาเหมาะสม

2. หจก.นภาเจริญกิจ 2. หจก.นภาเจริญกิจ กบังบประมาณ

    299,000    บาท     299,000    บาท

17 ค่าจดัซ้ือวสัดุหินคลุกเพ่ือซ่อมแซมผิวถนนสายบา้นปางปอ - 46,344           เฉพาะ ร้านบุญชยัพาณิชย์ ร้านบุญชยัพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0240/61

บา้นประชาภกัดี เจาะจง 46,344      บาท 46,344      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

18 ค่าจา้งเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 2,664              เฉพาะ น.ส.นารี     แซ่วา่ง น.ส.นารี     แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0227/61

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นห้วยคุ  ประจ าเดือน  พค. 2561 เจาะจง 2,664     บาท 2,664     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

19 ค่าจา้งเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 2,664              เฉพาะ น.ส.สมฤดี     วฒันศรพนัธ์ น.ส.สมฤดี     วฒันศรพนัธ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0228/61

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นห้วยคุ  ประจ าเดือน  พค. 2561 เจาะจง 2,664     บาท 2,664     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

20 ค่าจา้งเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน 2,664              เฉพาะ น.ส.พชัรินทร์     ฝอยทอง น.ส.พชัรินทร์     ฝอยทอง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0226/61

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นห้วยคุ  ประจ าเดือน  พค. 2561 เจาะจง 2,664     บาท 2,664     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

21 ค่าจา้งเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.เขา้สู่พ้ืนท่ี 300,000         เฉพาะ หจก.นภาเจริญกิจ หจก.นภาเจริญกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0234/61

การเกษตร  ม.11 เจาะจง 299,000       บาท 299,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

22 ค่าจา้งเหมาตามโครงการต่อเติมอาคารส านกังาน  อบต.ปอ 200,000         เฉพาะ หจก.กงัวานพาณิชยก่์อสร้าง หจก.กงัวานพาณิชยก่์อสร้าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0239/61

เจาะจง 199,500     บาท 199,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

23 ค่าจา้งเหมาจดัท าประตูกระจกบานเล่ือนและบานหนา้ต่าง 10,300           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นอลูมิเนียม ร้านเวียงแก่นอลูมิเนียม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0244/61

แบบกระจก  อบต.ปอ เจาะจง 10,300      บาท 10,300      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

24 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน โต๊ะผูบ้ริหารและเกา้อ้ีผูบ้ริหาร 50,000           เฉพาะ ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0241/61

เจาะจง 29,100      บาท 29,100      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

25 ค่าจา้งเหมาตามโครงการขุดบ่อขยะภายในหมู่บา้น  ม.10 22,000           เฉพาะ นายบุญ    ลือชา นายบุญ    ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0243/61

เจาะจง 21,500     บาท 21,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

26 ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะ 14,976           เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0028/61

ประจ าเดือน  พค. 2561  (กองช่าง) เจาะจง 14,976      บาท 14,976      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

27 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองพน่หมอกควนั 50,000           เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0027/61

เจาะจง 208.23       บาท 208.23       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

28 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับเคร่ืองตดัหญา้ 19,254.58      เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0161/61

เคร่ืองป่ันไฟ และ ยานพาหนะ  ประจ าเดือน พค. 2561 เจาะจง 19,254.58     บาท 19,254.58     บาท เสนอราคาเหมาะสม

(ส านกัปลดั) กบังบประมาณ

29 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์  (กองการศึกษา) 4,620              เฉพาะ หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0242/61

เจาะจง 4,620      บาท 4,620      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

30 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  (กองการศึกษา) 630                 เฉพาะ หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0238/61

เจาะจง 630     บาท 630     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

31 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมในการประชุม 4,400              เฉพาะ น.ส.กฤติกา     ศรีไกรรส น.ส.กฤติกา     ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

วิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประจ าเดือน มิย. 2561 เจาะจง 4,400      บาท 4,400      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

32 ค่าบริการโทรศพัทส์ านกังาน  อบต.ปอ ประจ าเดือน พค. 2561 890.54           เฉพาะ บริษทัแอดวานซไ์วร์เลสเน็ทเวอร์ค บริษทัแอดวานซไ์วร์เลสเน็ทเวอร์ค มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 890.54      บาท 890.54      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

33 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง วีโก ้บล - 9130 ชร. 7,900              เฉพาะ อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0248/61

เจาะจง 7,900       บาท 7,900       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

34 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 44,000           เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอม ฯ หจก.เชียงรายเทคโนคอม ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0246/61

แบบท่ี  1   (กองคลงั) เจาะจง 39,800      บาท 39,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

35 ค่าจา้งเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล.เขา้ป่าสุสาน ม.14 500,000         เฉพาะ หจก.วฒันารวมกิจ หจก.วฒันารวมกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0247/61

เจาะจง 499,000       บาท 499,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

(ลงช่ือ)...............................................นกัวิชาการพสัดุ (ลงช่ือ).....................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                                 (ลงช่ือ)......................................................

             (นางสิริลกัษณ์    อินเทพ)            (นางวิลาวลัย ์    โนระ)                                                                                       (นายประเวศ      ปงรังษี)

                                                                                                                                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา


