
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าจา้งเหมาตามโครงการพฒันาปรับปรุงภูมิทศัน์บริเณ 30,000.00   เฉพาะ นายพนันุมาศ      ทองกระจ่าง นายพนันุมาศ      ทองกระจ่าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0076/62

แหล่งท่องเท่ียวดอยผาตั้ง เจาะจง 29,000       บาท 29,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

2 ค่าจา้งเหมาปรับปรุงอาคาร ,ป้าย ,รูปป้ันตุ๊กตา ,ศาลา จุดชมวิว 20,000         เฉพาะ นายเจินจง     แซ่ล้ี นายเจินจง     แซ่ล้ี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0068/62

ดอยผาตั้ง เจาะจง 19,500       บาท 19,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

3 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ การจดัเก็บภาษี 1,350           เฉพาะ ร้านบอสครีเอท ร้านบอสครีเอท มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0059/62

ประจ าปี 2562  จ านวน 2 ป้าย เจาะจง 1,350        บาท 1,350        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

4 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประกาศของ อบต.ปอ 3,000           เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0058/62

เจาะจง 3,000       บาท 3,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

5 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายตามโครงการกิจกรรมพบปะประชาชน 2,400           เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0056/62

(จงัหวดัเคล่ือนท่ี) เจาะจง 2,400      บาท 2,400      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

6 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนัตามโครงการกิจกรรมพบปะ 6,000           เฉพาะ นางวญัเพญ็      ฤทธิแผลง นางวญัเพญ็      ฤทธิแผลง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0067/62

ประชาชน  (จงัหวดัเคล่ือนท่ี) เจาะจง 6,000       บาท 6,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

7 ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียงตามโครงการกิจกรรมพบปะ 5,000           เฉพาะ นายองัคาร    หม่ืนลาง นายองัคาร    หม่ืนลาง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0064/62

ประชาชน  (จงัหวดัเคล่ือนท่ี) เจาะจง 5,000       บาท 5,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

8 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมตามโครงการ 7,000           เฉพาะ นางสาวกฤติกา       ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา       ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0065/62

กิจกรรมพบปะประชาชน  (จงัหวดัเคล่ือนท่ี) เจาะจง 7,000        บาท 7,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

9 ค่าจา้งเหมาอาหารวา่งเพ่ือเล้ียงรับรองการตรวจสอบงบการเงิน 600              เฉพาะ นางสาวกฤติกา       ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา       ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

ของเจา้หนา้ท่ีตาวจสอบเงินแผ่นดิน เจาะจง 600      บาท 600      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

10 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ 275              เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

จริยธรรม ประจ าปี 2561 เจาะจง 275    บาท 275    บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

11 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลางรถบรรทุกน ้า 5,917           เฉพาะ อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0066/62

บย-3564  เชียงราย เจาะจง 5,917       บาท 5,917       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

12 ค่าวิทยากร ตามโครงการค่ายเสริมทกัษะภาษาต่างประเทศ 18,000         เฉพาะ นายสิทธิชยั     บินชยั นายสิทธิชยั     บินชยั มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 18,000       บาท 18,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

13 ค่าท่ีพกัวิทยากร ตามโครงการค่ายเสริมทกัษะภาษาต่างประเทศ 700              เฉพาะ สาลาเวียงแก่น รีสอร์ท สาลาเวียงแก่น รีสอร์ท มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 700     บาท 700     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

14 ค่าท่ีพกัวิทยากร ตามโครงการค่ายเสริมทกัษะภาษาต่างประเทศ 2,400           เฉพาะ ดาวลอ้มเดือน ผาตั้ง รีสอร์ท ดาวลอ้มเดือน ผาตั้ง รีสอร์ท มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 2,400       บาท 2,400       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

15 ค่าจา้งเหมาดูแลบริการรักษาความปลอดภยัอาคารส านกังาน 7,500           เฉพาะ นายเสา้     ยาวิเลิง นายเสา้     ยาวิเลิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0008/62

ท่ีท  าการ อบต.ปอ  ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561 เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

16 ค่าจา้งเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานในศูนย์ 7,500           เฉพาะ นางสาวนารี     แซ่วา่ง นางสาวนารี     แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0006/62-1

พฒันาเด็กเล็กบา้นห้วยคุ ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561 เจาะจง 7,500      บาท 7,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

17 ค่าจา้งเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานในศูนย์ 7,500           เฉพาะ นางสาวสมฤดี    วฒันศรพนัธ์ นางสาวสมฤดี    วฒันศรพนัธ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0005/62-1

พฒันาเด็กเล็กบา้นห้วยคุ ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561 เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

18 ค่าจา้งเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานในศูนย์ 7,500           เฉพาะ นารัตนาภรณ์    แยม่อ นารัตนาภรณ์    แยม่อ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0004/62

พฒันาเด็กเล็กบา้นสนัติพฒันา ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561 เจาะจง 7,500      บาท 7,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

19 ค่าจา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจ าเดือน 2,500           เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0003/62

ธ.ค.-61 เจาะจง 2,500      บาท 2,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

20 ค่าจา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) 2,500           เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0002/62

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

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

21 ค่าจา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง 8,000           เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0001/62

(กองคลงั , ส านกัปลดั) เจาะจง 8,000       บาท 8,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

22 ค่าชา กาแฟ และเคร่ืองด่ืมเพ่ือบริการประชาชนตามโครงการ 2,680           เฉพาะ นางสาวกฤติกา      ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา      ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

รณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เจาะจง 2,680       บาท 2,680       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

23 ค่าจา้งเหมาตามโครงการพฒันาปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ 30,000         เฉพาะ นายพนันุมาศ       ทองกระจ่าง นายพนันุมาศ       ทองกระจ่าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0078/62

แหล่งท่องเท่ียวภูช้ีเดือน ม. 12 เจาะจง 29,000         บาท 29,000         บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

24 ค่าจา้งเหมาตามโครงการพฒันาปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ 30,000         เฉพาะ นายพนันุมาศ       ทองกระจ่าง นายพนันุมาศ       ทองกระจ่าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0074/62

แหล่งท่องเท่ียวภูช้ีฟ้า ม. 18 เจาะจง 29,000         บาท 29,000         บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

25 ค่าจา้งเหมาตามโครงการพฒันาปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ 30,000         เฉพาะ นายพนันุมาศ       ทองกระจ่าง นายพนันุมาศ       ทองกระจ่าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0077/62

แหล่งท่องเท่ียวภูช้ีดาว ม. 11 เจาะจง 29,000         บาท 29,000         บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

26 ค่าจา้งเหมาตามโครงการพฒันาปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ 30,000         เฉพาะ นายพนันุมาศ       ทองกระจ่าง นายพนันุมาศ       ทองกระจ่าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0075/62

แหล่งท่องเท่ียวดอยผาหม่น ม. 15 เจาะจง 29,000         บาท 29,000         บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

27 ค่าจดัซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนดเสน้ทแยงมุม 19,000         เฉพาะ หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0080/62

100   น้ิว เจาะจง 15,520      บาท 15,520      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

28 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองเจาะพ้ืนคอนกรีตและแอสฟัลท์ 80,000         เฉพาะ หจก.เชียงรายซี.ไอ.จี. หจก.เชียงรายซี.ไอ.จี. มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0079/62

เจาะจง 80,000    บาท 80,000    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

29 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง (รถฟอร์ด) กล-1255 2,530           เฉพาะ บริษทัอเมริกนัมอเตอร์ส จ ากดั บริษทัอเมริกนัมอเตอร์ส จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0073/62

เชียงราย เจาะจง 2,530      บาท 2,530      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

30 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองมลัติมีเดีย โปรเจคเตอร์ จ  านวน 2 เคร่ือง 55,400         เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0072/62

เจาะจง 50,000        บาท 50,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

31 ค่าจา้งเหมาจดัท าพานพุม่ราชสกัการะเพ่ือใชใ้นกิจกรรม 2,500           เฉพาะ นางอารีรัตน์    ยามี นางอารีรัตน์    ยามี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0063/62

เน่ืองในวนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม เจาะจง 2,500      บาท 2,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

32 ค่าจดัท าอาหารเชา้ ตามโครงการกิจกรรมพบปะประชาชน 3,000           เฉพาะ นางสาวชิชญาส์    ใจมีสุขมากลน้ นางสาวชิชญาส์    ใจมีสุขมากลน้ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0057/62

(จงัหวดัเคล่ือนท่ี) เจาะจง 3,000       บาท 3,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

ดอยผาตั้ง ม.14 ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561 เจาะจง 7,000     บาท 7,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

34 ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนั สว  าหรับบริการประชาชน 620              เฉพาะ ร้านหนงัสือเวียงแก่น ร้านหนงัสือเวียงแก่น มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0014/62

ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561 เจาะจง 620     บาท 620     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

35 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม โครงการประชุม 4,450           เฉพาะ นางสาวกฤติกา     ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา     ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

วิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เจาะจง 4,450       บาท 4,450       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

36 ค่าจา้งเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานในศูนย์ 7,500           เฉพาะ นางสาวนงคค์ราญ       ยาวิเลิง นางสาวนงคค์ราญ       ยาวิเลิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0007/62-2

พฒันาเด็กเล็กบา้นเจดียท์อง  ม.3 เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

37 ค่าบริการไปรษณีย ์ ประจ าเดือน ธนัวาคม  2561 955              เฉพาะ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 955     บาท 955     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

38 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ตามโครงการค่ายเสริมทกัษะ 3,550           เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองงเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองงเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

ภาษาต่างประเทศ เจาะจง 3,550       บาท 3,550       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

39 ค่าป้ายโครงการ ตามโครงการค่ายเสริมทกัษะภาษีต่างประเทศ 320              เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 320       บาท 320       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

40 ค่าอาหารส าหรับผูเ้ขา้ร่วมอบรม ตามโครงการค่ายเสริมทกัษะ 9,600           เฉพาะ นางสาวชิชญาส์ุ      ใจมีสุขมากลน้ นางสาวชิชญาส์ุ      ใจมีสุขมากลน้ มีคุณสมบติัครบถว้น

ภาษาต่างประเทศ  บา้นผาตั้ง เจาะจง 9,600       บาท 9,600       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

41 ค่าอาหารส าหรับผูเ้ขา้ร่วมอบรม ตามโครงการค่ายเสริมทกัษะ 4,800         เฉพาะ นางศรีบวั     ลือชา นางศรีบวั     ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

ภาษาต่างประเทศ  บา้นผาแล เจาะจง 4,800      บาท 4,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

42 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมตามโครงการค่ายเสริมทกัษะ 9,000         เฉพาะ ร้านศาลาเวียงแก่น ร้านศาลาเวียงแก่น มีคุณสมบติัครบถว้น

ภาษาต่างประเทศ  บา้นผาแล เจาะจง 9,000        บาท 9,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

43 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายรณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุ 11,700       เฉพาะ ร้านบอสครีเอท ร้านบอสครีเอท มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0082/62

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เจาะจง 11,700      บาท 11,700      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

44 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,010         เฉพาะ ร้านอ าพรเคร่ืองครัว ร้านอ าพรเคร่ืองครัว มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0070/62

เจาะจง 4,010        บาท 4,010        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

45 ค่าจดัซ้ือแฟ้มเสนอเซ็น (ส านกัปลดั) 4,800           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0069/62

เจาะจง 4,800       บาท 4,800       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

46 ค่าจดัซ้ือแฟ้มเสนอเซ็น (กองคลงั) 4,800           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0071/62

เจาะจง 4,800       บาท 4,800       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

47 ค่าไฟฟ้าประจ าเดือน ธนัวาคม 2561 23,216.78  เฉพาะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เชียงของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เชียงของ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 23,216.78       บาท 23,216.78       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

48 ค่าบ ารุงสถานท่ี ตามโครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม 2,000         เฉพาะ โรงเรียนบา้นหว้ยคุ โรงเรียนบา้นหว้ยคุ มีคุณสมบติัครบถว้น

ปีใหม่ชนเผามง้ เจาะจง 2,000      บาท 2,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

49 ค่าจดัซ้ือส้มเพ่ือแจกเด็กๆท่ีมาร่วมงานวนัเด็กแห่งชาติ 3,600         เฉพาะ นายสงกรานต ์   วชัรวงศภิ์ญญู นายสงกรานต ์   วชัรวงศภิ์ญญู มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 3,600      บาท 3,600      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

50 ค่าจดัซ้ือไอศครีมเพ่ือแจกเด็กๆท่ีมาร่วมงานวนัเด็ก 7,500         เฉพาะ นางสงัวาลย ์     ปรารมภ์ นางสงัวาลย ์     ปรารมภ์ มีคุณสมบติัครบถว้น

แห่งชาติ เจาะจง 7,500     บาท 7,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

51 ค่าจดัซ้ือววสัดุก่อสร้าง ซ่อมแซมหอ้งน ้าจุดชมวิว 6,304         เฉพาะ ร้านองคอ์าจคา้วสัดุ ร้านองคอ์าจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0085/62

ดอยผาตั้ง เจาะจง 6,304       บาท 6,304       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

52 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการวนัเด็กแงชาติ 900            เฉพาะ ร้านบอสครีเอท ร้านบอสครีเอท มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 900      บาท 900      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

53 ค่าจา้งเหมาวางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตพร้อมคาดคอนกรีต 89,000       เฉพาะ นายจนัทร์     ไชยลงัการ นายจนัทร์     ไชยลงัการ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0087/62

ปากทอ่ระบายน ้า (บรรเทาสาธารณะภยั) เจาะจง 88,500       บาท 88,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

54 ค่าน ้าด่ืมในการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 3,000         เฉพาะ ร้านอีฟ ร้านอีฟ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

55 ค่าจดัซ้ือขนมและอุปกรณ์ต่างๆโครงการวนัเด็กแห่งชาติ 35,500         เฉพาะ ร้านอีฟ ร้านอีฟ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0097/62

เจาะจง 35,500       บาท 35,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

56 ค่าจดัซ้ือชุดส่งเสริมพฒันาการเด็ก โครงการวนัเด็กแห่ง 24,000         เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0095/62

ชาติ เจาะจง 24,000        บาท 24,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

57 ค่าจดัท าอาหารกลางวนัส าหรับเด็กท่ีมาร่วมงาน 20,000         เฉพาะ นางศรีบวั       ลือชา นางศรีบวั       ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0096/62

วนัเด็กแห่งชาติ เจาะจง 20,000      บาท 20,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

58 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืม ตามโครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม 2,000           เฉพาะ นางสาวกฤติกา       ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา       ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

ปีใหม่ชนเผา่มง้ เจาะจง 2,000       บาท 2,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

59 ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า บา้นหว้ยหาน ม.9 26,765         เฉพาะ ร้านเวียงแก่น ร้านเวียงแก่น มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0098/62

เจาะจง 26,765        บาท 26,765        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

60 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์โครงการเท่ียว 5,000           เฉพาะ ร้านบอสครีเอท ร้านบอสครีเอท มีคุณสมบติัครบถว้น

ดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก  ดอกซากรุะบาน เจาะจง 5,000        บาท 5,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

61 ค่าโทรศพัท ์ประจ าเดือน  ธนัวาคม 2561 854.93         เฉพาะ บ.แอดวานซไ์วเลสเน็ทเวอร์ค จ ากดั บ.แอดวานซไ์วเลสเน็ทเวอร์ค จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 854.93     บาท 854.93     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

62 ค่าโทรศพัท ์ประจ าเดือน  ธนัวาคม 2561 (ผูบ้ริหาร) 1,756.92     เฉพาะ บ.แอดวานซไ์วเลสเน็ทเวอร์ค จ ากดั บ.แอดวานซไ์วเลสเน็ทเวอร์ค จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 1,756.92      บาท 1,756.92      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

63 ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561 10,850         เฉพาะ บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 10,850      บาท 10,850      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

64 ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียง ตามโครงการเท่ียวดอยผาตั้ง 9,000           เฉพาะ นายองัคาร     หม่ืนลาง นายองัคาร     หม่ืนลาง มีคุณสมบติัครบถว้น

ชมทะเลหมอก ดอกซากรุะบาน เจาะจง 9,000        บาท 9,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

65 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารว่าง ตามโครงการเท่ียวดอยผาตั้ง 7,500           เฉพาะ นางสาวหฤทยั    มัง่มุล นางสาวหฤทยั    มัง่มุล มีคุณสมบติัครบถว้น

ชมทะเลหมอก ดอกซากรุะบาน เจาะจง 7,500        บาท 7,500        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

66 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการโครงการเท่ียวดอยผาตั้ง 5,000           เฉพาะ หอ้งภาพเวียงแก่นคลัเลอร์แลป็ หอ้งภาพเวียงแก่นคลัเลอร์แลป็ มีคุณสมบติัครบถว้น

ชมทะเลหมอก ดอกซากรุะบาน เจาะจง 5,000      บาท 5,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

67 ค่าจดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ (กองคลงั) 14,800         เฉพาะ ร้านเมืองเทิงปร้ินเตอร์ ร้านเมืองเทิงปร้ินเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0104/62

เจาะจง 14,800      บาท 14,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

68 ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียง โครงการสืบสานวฒันธรรม 16,000         เฉพาะ นายสุพจน ์     ช านาญ นายสุพจน ์     ช านาญ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0100/62

ปีใหม่ชนเผามง้ เจาะจง 16,000       บาท 16,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

69 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารว่างโครงการสืบสานวฒันธรรม 10,000         เฉพาะ นางแสงจนัทร์     ไชยลงัการ นางแสงจนัทร์     ไชยลงัการ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0100/62

ปีใหม่ชนเผามง้ เจาะจง 10,000      บาท 10,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

70 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารและเคร่ืองด่ืมโครงการสืบสาน 16,000         เฉพาะ นายศตวรรษ     กตเวทิตากลุ นายศตวรรษ     กตเวทิตากลุ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0103/62

วฒันธรรมปีใหม่ชนเผามง้ เจาะจง 16,000       บาท 16,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

71 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการสืบสานวฒันธรรมปีใหม่ 13,040         เฉพาะ หอ้งภาพเวียงแก่นคลัเลอร์แลป็ หอ้งภาพเวียงแก่นคลัเลอร์แลป็ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0099/62

ชนเผามง้ เจาะจง 13,040      บาท 13,040      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

72 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืมโครงการเท่ียวดอยผาตั้งชมทะเลหมอก 2,000           เฉพาะ นางสาวกฤติกา     ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา     ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

ดอกซากรุะบาน เจาะจง 2,000       บาท 2,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

73 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการจดังานตามโครงการเท่ียว 5,680           เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น

ดอยผาตั้งชมทะเลหมอก ดอกซากรุะบาน เจาะจง 5,680      บาท 5,680      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

74 ค่าจา้งเหมาติดตั้งเหลก็ดดัประตูอาคาร ศพด.หว้ยคุ 18,000         เฉพาะ นายธีรวฒัน ์    ชยัทานี นายธีรวฒัน ์    ชยัทานี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0106/62

เจาะจง 17,400       บาท 17,400       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

75 ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการอบรม โครงการ 3,480           เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอายแุละผูพิ้การ เจาะจง 3,480     บาท 3,480     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

76 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนัในการประชุมตรวจพ้ืนท่ี 5,000           เฉพาะ นางศรีค  า     ลือชา นางศรีค  า     ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

รับเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาะจง 5,000      บาท 5,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

77 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ในการประชุม 3,500           เฉพาะ นางสาวกฤติกา     ศรีไกรรส    นางสาวกฤติกา     ศรีไกรรส    มีคุณสมบติัครบถว้น

ตรวจพ้ืนท่ีรับเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาะจง 3,500       บาท 3,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

78 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารว่างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3,000           เฉพาะ นางสาวหฤทยั     มัง่มูล นางสาวหฤทยั     มัง่มูล มีคุณสมบติัครบถว้น

ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ เจาะจง 3,000      บาท 3,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

79 ค่าจดัซ้ือป้ายโครงการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 300              เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ เจาะจง 300      บาท 300      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

(ลงช่ือ)................................................เจา้หนา้ท่ี (ลงช่ือ)..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี                                                                                                                 (ลงช่ือ)...............................................

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

                                                                                                                        ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา


