
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (ส านกัปลดั) 12,770           เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น 610414024213

เจาะจง 12,770    บาท 12,770    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

2 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองช่าง) 5,700              เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม มีคุณสมบติัครบถว้น 610414119308

เจาะจง 5,700      บาท 5,700      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

3 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองช่าง) 10,060           เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น 610414034795

เจาะจง 10,060    บาท 10,060    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

4 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (ส านกัปลดั) 6,175              เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม มีคุณสมบติัครบถว้น 610414122337

เจาะจง 6,175      บาท 6,175      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

5 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองคลงั) 7,940              เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น 610414020975

เจาะจง 7,940    บาท 7,940    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

6 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองคลงั) 6,450              เฉพาะ ร้านเมืองเทิงปร้ินเตอร์ ร้านเมืองเทิงปร้ินเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น 61041453618

เจาะจง 6,450     บาท 6,450     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

7 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองคลงั) 5,550              เฉพาะ ร้านติงก้ิง  อ้ิงค ์ ซพัพลาย ร้านติงก้ิง  อ้ิงค ์ ซพัพลาย มีคุณสมบติัครบถว้น 610414089640

เจาะจง 5,550      บาท 5,550      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

8 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองคลงั) 2,460              เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม มีคุณสมบติัครบถว้น 9/2561
เจาะจง 2,460     บาท 2,460     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

9 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (ส านกัปลดั) 1,850              เฉพาะ ร้านติงก้ิง  อ้ิงค ์ ซพัพลาย ร้านติงก้ิง  อ้ิงค ์ ซพัพลาย มีคุณสมบติัครบถว้น 8/2561

เจาะจง 1,850      บาท 1,850      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

10 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์   แบท่ี  1 42,000           เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม มีคุณสมบติัครบถว้น 30137514940

เจาะจง 41,800      บาท 41,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

11 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ (กองช่าง) 3,500              เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0177/61

เจาะจง 3,500     บาท 3,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

12 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองการศึกษา) 6,800              เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น 610414145286

เจาะจง 6,800     บาท 6,800     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

13 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองการศึกษา) 10,500           เฉพาะ ร้านเมืองเทิงปร้ินเตอร์ ร้านเมืองเทิงปร้ินเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น 610414152111

เจาะจง 10,500     บาท 10,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

14 ค่าจดัซ้ือยางรถยนตพ์ร้อมเปล่ียน 12,400           เฉพาะ ร้านตา้แมก๊ซย์าง ร้านตา้แมก๊ซย์าง มีคุณสมบติัครบถว้น 610414125119

เจาะจง 12,400     บาท 12,400     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

15 ค่าจา้งเหมาจดัท าซุ้มน ้า  ส่งเสริมการท่องเท่ียวจุดผ่อนปรน 5,000              เฉพาะ นายจกักฤษณ์   ชยัมงคล นายจกักฤษณ์   ชยัมงคล มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0187/61

ชายแดนบา้นแจ๋มป๋อง เจาะจง 5,000      บาท 5,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

16 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายรณรงคโ์ครงการพิษสุนขับา้ 4,200              เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น 10/2561

เจาะจง 4,200     บาท 4,200     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

17 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลางมิตซู 8149 12,300           เฉพาะ อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถว้น 610414110058

เจาะจง 12,300      บาท 12,300      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

18 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงและท าความสะอาดแอร์ 20,100           เฉพาะ ร้านอนนัต ์แอร์ ร้านอนนัต ์แอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น 61047134509

เจาะจง 20,100      บาท 20,100      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

19 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ 13,520           เฉพาะ นายอ่ิน     หม่ืนลาง นายอ่ิน     หม่ืนลาง มีคุณสมบติัครบถว้น 61047197427

เจาะจง 13,520 13,520 เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

20 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,505              เฉพาะ ร้านอ าพรเคร่ืองครัว ร้านอ าพรเคร่ืองครัว มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0191/61

เจาะจง 2,505     บาท 2,505     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

21 ค่าจา้งเหมาจดัท าส่ือนิทรรศการเพ่ือน าเสนอขอ้มูล 15,000           เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น 61047368146

เจาะจง 14,205     บาท 14,205     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

22 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขนักีฬาปอคพั 18,090           เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น 610414252238

เจาะจง 15,144      บาท 15,144      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

23 ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียงตามโครงการแข่งขนักีฬาปอคพั 10,500           เฉพาะ นายองัคาร      หม่ืนลาง นายองัคาร      หม่ืนลาง มีคุณสมบติัครบถว้น 610414255393

เจาะจง 10,500      บาท 10,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

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

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

                                                                                                                        ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ









                                                                                                                        ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ


