
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ 400                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

ผูสู้งอายุ เจาะจง 400     บาท 400     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

2 ค่าจดัซ้ือวสัดุอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ 2,240              เฉพาะ นายคิริเมขค ์    ยาละ นายคิริเมขค ์    ยาละ มีคุณสมบติัครบถว้น

ผูสู้งอายุ เจาะจง 2,240      บาท 2,240      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

3 ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยัอาคารส านกังาน 7,500              เฉพาะ นายเสา้     ยาวิเลิง นายเสา้     ยาวิเลิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0008/62

ท่ีท  าการ อบต.ปอ ประจ าเดือน กรกฎาคม 62 เจาะจง 7,500     บาท 7,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

4 ค่าจดัซ้ือถงัเก็บน ้าพลาสติก(PE) จ านวน 33 ถงั 313,500         เฉพาะ หจก.วฒันารวมกิจ หจก.วฒันารวมกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0282/62

เจาะจง 313,500      บาท 313,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

5 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง รถโตโยตา้วีโก้ 800                 เฉพาะ ร้านสุรัตน์ไดนาโม ร้านสุรัตน์ไดนาโม มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0279/62

บล-9130 เชียงราย เจาะจง 800       บาท 800       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

6 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 600                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0271/62

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา เจาะจง 600        บาท 600        บาท เสนอราคาเหมาะสม

ลงกรณฯพระชิระเกลา้เจา้อยูห่วั กบังบประมาณ

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

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

7 ค่าจา้งเหมาตดัหญา้เตรียมสถานท่ี โครงการปลูกป่า 1,500              เฉพาะ นายจนัทร์     หินโบราณ นายจนัทร์     หินโบราณ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0272/62

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี เจาะจง 1,500      บาท 1,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระชิระเกลา้เจา้อยูห่วั กบังบประมาณ

8 ค่าจดัซ้ือปุ๋ ยอินทรียส์ าหรับรองพ้ืนหลุม  โครงการปลูกป่า 3,000              เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการเกษตร ร้านเวียงแก่นการเกษตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0270/62

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี เจาะจง 3,000      บาท 3,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระชิระเกลา้เจา้อยูห่วั กบังบประมาณ

9 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 400                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

ตามพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เจาะจง 400      บาท 400      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

10 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 4,590              เฉพาะ นายอนุกุล      กาหลง นายอนุกุล      กาหลง มีคุณสมบติัครบถว้น

ตามพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เจาะจง 4,590        บาท 4,590        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

11 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารและเขา้เล่มส าเนาแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 16,800           เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0281/62

(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เจาะจง 16,800     บาท 16,800     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

12 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง (กองคลงั,ส านกัปลดั) 8,000              เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0001/62

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 เจาะจง 8,000      บาท 8,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

13 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองช่าง)ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 2,500              เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0003/62

เจาะจง 2,500       บาท 2,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

14 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา)ประจ าเดือน กรกฎาคม 2,500              เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0002/62

เจาะจง 2,500      บาท 2,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

15 ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนั ส าหรับบริการประชาชน 620                 เฉพาะ ร้านหนงัสือเวียงแก่น ร้านหนงัสือเวียงแก่น มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0014/62

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 เจาะจง 620      บาท 620      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

16 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 3,615              เฉพาะ นางสาวเพญ็       แซ่วา่ง นางสาวเพญ็       แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0094/62-1

บา้นห้วยคุ เจาะจง 3,615         บาท 3,615         บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

17 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาวนารี      แซ่วา่ง นางสาวนารี      แซ่วา่ง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0006/62-5

บา้นห้วยคุ เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

18 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาววรรณีย ์      แซ่ซง้ นางสาววรรณีย ์      แซ่ซง้ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0090/62-1

บา้นห้วยคุ เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

19 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาวอนงคล์กัษณ์   ทา้วชยัมูล นางสาวอนงคล์กัษณ์   ทา้วชยัมูล มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0089/62-2

บา้นห้วยกุ๊ก เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

20 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางอ าไพ      แซ่ลี นางอ าไพ      แซ่ลี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0088/62

บา้นห้วยหาน เจาะจง 7,500     บาท 7,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาวิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

21 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาวเกสรินทร์     เจริญเจา้สกุล นางสาวเกสรินทร์     เจริญเจา้สกุล มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0093/62-1

บา้นทรายทอง เจาะจง 7,500       บาท 7,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

22 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานใน ศพด. 7,500              เฉพาะ นางสาวจารุวรรณ   ไชยลงัการ นางสาวจารุวรรณ   ไชยลงัการ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0091/62-5

บา้นศิลาแดง เจาะจง 7,500      บาท 7,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

23 ค่าจา้งเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นหนองเตา - บา้น 9,900,000      ประกวดราคา หจก.สกลคอนสตรัคชัน่ หจก.สกลคอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0285/62

ห้วยหาน งวดท่ี 1 - 2 อิเล็กทรอนิกส์ 4,853,400      บาท 4,853,400      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

24 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์เพ่ือบรรจุและส่งขยะอนัตรายไปก าจดั 1,670              เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0284/62

เจาะจง 1,670        บาท 1,670        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

25 ค่าจา้งวิทยากรโครงการรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์และโรคติดต่อ 3,600              เฉพาะ นางยพุเยาว ์     บุดดี นางยพุเยาว ์     บุดดี มีคุณสมบติัครบถว้น

ทางเพศสมัพนัธ์ เจาะจง 3,600     บาท 3,600     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

26 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย โครงการรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์และ 300                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

โรงติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เจาะจง 300    บาท 300    บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

27 ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์ 3,780              เฉพาะ นางสาวกฤติกา     ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา     ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

และโรงติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เจาะจง 3,780      บาท 3,780      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

28 ค่าจดัซ้ือวสัดุฝึกอบรม  โครงการรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์ 3,245              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

และโรงติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เจาะจง 3,245        บาท 3,245        บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

29 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนัโครงการรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์ 4,320              เฉพาะ นางศรีบวั      ลือชา นางศรีบวั      ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

และโรงติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เจาะจง 4,320       บาท 4,320       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

30 ค่าจา้งเหมาเปล่ียนเบรคหนา้รถฟอร์ด กล - 1255 เชียงราย 4,440.50        เฉพาะ บริษทั อเมริกนั มอเตอร์ส จ ากดั บริษทั อเมริกนั มอเตอร์ส จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0283/62

เจาะจง 4,440.50       บาท 4,440.50       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

31 ค่าจา้งเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมขา้มล าน ้าห้วยคึ 300,000         เฉพาะ นายจนัทร์       ไชยลงัการ นายจนัทร์       ไชยลงัการ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0286/62

บา้นร่มโพธ์ิเงิน ม.11 เจาะจง 294,000      บาท 294,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

32 ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการพฒันาพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือ 1,675              เฉพาะ ร้านอ าพรเคร่ืองครัว ร้านอ าพรเคร่ืองครัว มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0278/62

เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ เจาะจง 1,675       บาท 1,675       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

33 ค่าจดัซ้ือวสัดุฝึกอบรม  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเชิง 4,100              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

บวกส าหรับเยาวชนตา้นยาเสพติด เจาะจง 4,100      บาท 4,100      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

34 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 945                 เฉพาะ หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0287/62

เจาะจง 945      บาท 945      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

35 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ ปลูกป่าสวนสาธารณะ 600                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0280/62

เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม เจาะจง 600     บาท 600     บาท เสนอราคาเหมาะสม

ราชาภิเษก กบังบประมาณ

36 ค่าจดัซ้ือกรอบรูปพระบรมฉายาลกัษณ์ 1,140              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียนฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียนฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0293/62

เจาะจง 1,140      บาท 1,140      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

37 ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ในการประชุมสภาสมยัสามญัท่ี 2,800              เฉพาะ นางสาวกฤติกา       ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา       ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

3/2562 เจาะจง 2,800       บาท 2,800       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

38 ค่าอาหารกลางวนั ในการประชุมสภาสมยัสามญัท่ี '3/2562 2,800              เฉพาะ นางศรีบวั     ลือชา นางศรีบวั     ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 2,800      บาท 2,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

39 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง รถตูโ้ดยสาร 5,600.01        เฉพาะ บริษทัโตโยตา้เชียงราย จ  ากดั บริษทัโตโยตา้เชียงราย จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0298/62

นก - 3553 เชียงราย เจาะจง 5,600.01    บาท 5,600.01    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

40 ค่าจดัซ้ือวสัดุประปา บา้นดอน (บา้นเจดียท์อง) ม.3 46,100           เฉพาะ นางสาวภาวินี    จรัลพรเลิศสิน นางสาวภาวินี    จรัลพรเลิศสิน มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0288/62

เจาะจง 41,904      บาท 41,904      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

41 ค่าจา้งเหมาบริการส่งหนงัสือและบริการขอ้มูลข่าวสาร 3,738              เฉพาะ นายณรงคศ์กัด์ิ    กนัทวี นายณรงคศ์กัด์ิ    กนัทวี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0265/62

ของ อบต.ปอ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 เจาะจง 3,738      บาท 3,738      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

42 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ในการประชุม 4,450              เฉพาะ นางสาวกฤติกา     ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา     ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

วิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 เจาะจง 4,450      บาท 4,450      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

43 ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมในการประชุมสภาสมยัสามญัท่ี 3 2,800              เฉพาะ นางสาวกฤติกา     ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา     ศรีไกรรส มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 2,800      บาท 2,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

44 ค่าอาหารกลางวนั ในการประชุมสภาสมยัสามญัท่ี 3/2562 2,800              เฉพาะ นางศรีบวั      ลือชา นางศรีบวั      ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 2,800       บาท 2,800       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

45 ค่าจา้งเหมาจดัท าชุดสาธิตถงัขยะ โครงการคดัแยกขยะในชุมชน 2,000              เฉพาะ นายหมัน่    ทะระ นายหมัน่    ทะระ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0295/62

เจาะจง 2,000      บาท 2,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

46 ค่าจดัซ้ือเชือกใยยกัษพ์ร้อมวสัดุอุปกรณ์ 9,256              เฉพาะ ร้านองอาจคา้วสัดุ ร้านองอาจคา้วสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0299/62

เจาะจง 9,256        บาท 9,256        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

47 ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับยานพาหนะ 518.35           เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0210/62-4

รถจกัรยานยนต์ เจาะจง 518.35      บาท 518.35      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

48 ค่าจดัซ้ือวสัดุฝึกอบรม โครงการคดัแยกขยะในชุมชน 3,175              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 3,175      บาท 3,175      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

เลขท่ีสัญญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

49 ค่าจดัท าป้ายโครงการ  โครงการคดัแยกขยะในชุมชน 300                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

เจาะจง 300     บาท 300     บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

50 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการคดัแยกขยะ 3,500              เฉพาะ นางบวัแกว้       รวมจิตร นางบวัแกว้       รวมจิตร มีคุณสมบติัครบถว้น

ในชุมชน เจาะจง 3,500       บาท 3,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

51 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,805              เฉพาะ ร้านอ าพรเคร่ืองครัว ร้านอ าพรเคร่ืองครัว มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0296/62

เจาะจง 2,805        บาท 2,805        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

52 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์1 กฎ 8209 เชียงราย 900                 เฉพาะ นายแดง    หม่ืนลาง นายแดง    หม่ืนลาง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0294/62

เจาะจง 900      บาท 900      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

53 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนตส่์วนกลาง รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ 14,166           เฉพาะ อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส อู่สามชยัคาร์เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0292/62

ตฆ - 1383 เชียงราย เจาะจง 14,166       บาท 14,166       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

54 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวก 300                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

ตา้นภยัยาเสพติด เจาะจง 300      บาท 300      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

55 ค่าจดัซ้ือวสัดุฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมเพ่ือป้องกนั 3,360              เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

การทุจริตคอรัปชัน่ เจาะจง 3,360      บาท 3,360      บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

56 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการเสริมสร้างค่านิยมเพ่ือป้องกนั 300                 เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น

การทุจริตคอรัปชัน่ เจาะจง 300    บาท 300    บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

57 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) ประจ าเดือน 16,224           เฉพาะ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีคุณสมบติัครบถว้น

ก.ค.-62 เจาะจง 16,224       บาท 16,224       บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

58 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน (ส านกัปลดั) ประจ าเดือน 18,333           เฉพาะ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีคุณสมบติัครบถว้น

ก.ค.-62 เจาะจง 18,333         บาท 18,333         บาท เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

59 ค่าจดัซ้ือยางรถยนตส่์วนกลาง รถบรรทุกเครนพร้อมกระเชา้ 37,800           เฉพาะ ร้านตา้แมก็ซย์าง ร้านตา้แมก็ซย์าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0301/62

ซ่อมไฟฟ้า  81 - 9954 เชียงราย เจาะจง 37,800       บาท 37,800       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

60 ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อีดี ขนาด 40 น้ิว จ  านวน 2 เคร่ือง 26,200           เฉพาะ บริษทั ทวียนต ์มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั บริษทั ทวียนต ์มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR-0300/62

เจาะจง 15,900        บาท 15,900        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

(ลงช่ือ)……....................................... (ลงช่ือ)..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                          (ลงช่ือ).......................................................
              (นางสิริลกัษณ์       อินเทพ)                  (นางวิลาวลัย ์    โนระ)                                  (นายประเวศ      ปงรังษี)

                       นกัวิชาการพสัดุ                                   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสัญญา



















                         (ลงช่ือ).......................................................

                                  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ


