
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 คา่จา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการ 8,000             เฉพาะ นางสาวเกสรินทร์  เจริญเจา้สกลุ นางสาวเกสรินทร์  เจริญเจา้สกลุ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0004/63
และ ศพด.บา้นทรายทอง ประจ าเดือน ตุลาคม 62 เจาะจง 8,000 8,000 เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

2 คา่จา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการ 8,000             เฉพาะ นางอ าไพ   แซ่ลี นางอ าไพ   แซ่ลี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0007/63
และ ศพด.บา้นหว้ยหาน ประจ าเดือน ตุลาคม 62 เจาะจง 8,000     บาท 8,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

3 คา่จา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการ 8,000             เฉพาะ นางสาวนารี  แซ่ว่าง นางสาวนารี  แซ่ว่าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0001/63-1

และ ศพด.บา้นหว้ยคุ ประจ าเดือน ตุลาคม 62 เจาะจง 7,734     บาท 7,734     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

4 คา่จา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการ 8,000             เฉพาะ นางสาววรรณีย ์ แซ่ซง้ นางสาววรรณีย ์ แซ่ซง้ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0003/63
และ ศพด.บา้นหว้ยคุ ประจ าเดือน ตุลาคม 62 เจาะจง 8,000     บาท 8,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

5 คา่จดัซ้ืออุปกรณ์ติดตั้งจอโทรทศัน์พร้อมอุปกรณ์กล่องรับ 8,300             เฉพาะ นายองัการ   หม่ืนลาง นายองัการ   หม่ืนลาง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0031/63
สญัญาณ เจาะจง 8,300      บาท 8,300      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

6 คา่จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน ตุลาคม 62 620                เฉพาะ ร้านหนงัสือเวียงแก่น ร้านหนงัสือเวียงแก่น มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0008/63
เจาะจง 620   บาท 620   บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    พฤศจิกายน   2562    ประจ าปีงบประมาณ   2563
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ     อ  าเภอเวียงแก่น      จงัหวดัเชียงราย

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสญัญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

7 คา่จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองช่าง) 2,500             เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0024/63
เจาะจง 2,500      บาท 2,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

8 คา่จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) 2,500             เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0025/63
เจาะจง 2,500      บาท 2,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

9 คา่จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองคลงั) 4,000             เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0026/63
เจาะจง 4,000   บาท 4,000   บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

10 คา่จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 5,750             เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0030/63
เจาะจง 5,750    บาท 5,750    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

11 คา่จา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการและ 8,000             เฉพาะ นางสาวจารุวรรณ    ไชยลงัการ นางสาวจารุวรรณ    ไชยลงัการ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0005/63-1

ศพด.บา้นศิลาแดง ประจ าเดือน ตุลาคม 62 เจาะจง 7,202     บาท 7,202     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

12 คา่จา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการและ 8,000             เฉพาะ นางสาวเพญ็     แซ่ว่าง นางสาวเพญ็     แซ่ว่าง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0002/63-1

ศพด.บา้นหว้ยคุ ประจ าเดือน ตุลาคม 62 เจาะจง 7,468      บาท 7,468      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสญัญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

13 คา่จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ส านกัปลดั) 4,000             เฉพาะ หจก.ส.การพิมพ์ หจก.ส.การพิมพ์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0027/63

เจาะจง 4,000    บาท 4,000    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

14 คา่จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 6,289             เฉพาะ ร้านอ าพรเคร่ืองครัว ร้านอ าพรเคร่ืองครัว มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0029/63

เจาะจง 6,289       บาท 6,289       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

15 คา่จา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการและ 8,000             เฉพาะ นางสาวอนงคล์กัษณ์    ทา้วชยัมลู นางสาวอนงคล์กัษณ์    ทา้วชยัมลู มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0006/63-1

ศพด.บา้นหว้ยกุ๊ก ประจ าเดือน ตุลาคม 62 เจาะจง 7,734    บาท 7,734    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

16 คา่จา้งเหมาบริการส่งหนงัสือและบริการขอ้มลูขา่วสาร 8,000             เฉพาะ นายณรงคศ์กัด์ิ       กนัทวี นายณรงคศ์กัด์ิ       กนัทวี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0010/63

ประจ าเดือน ตุลาคม 62 เจาะจง 8,000       บาท 8,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

17 คา่จา้งเหมาบุคคลบริการรักษาความปลอดภยัท่ีท าการ 8,000             เฉพาะ นายเส้า       ยาวิเลิง นายเส้า       ยาวิเลิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0009/63

อบต.ปอ เจาะจง 8,000       บาท 8,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

18 คา่จา้งเหมาซ่อมแซมบ ารุงรถยนตส่์วนกลางรถรีโว่ 13,794.33      เฉพาะ บริษทัโตโยตา้เชียงราย จ  ากดั บริษทัโตโยตา้เชียงราย จ  ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0032/63

ผฉ-3629 เชียงราย เจาะจง 13,794.33     บาท 13,794.33     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

19 คา่จา้งเหมาตดัหญา้จุดชมวิวดอยผาตั้ง  ม.14 10,000           เฉพาะ นายศกัด์ิชาย    ใจมงคลเลิศดี นายศกัด์ิชาย    ใจมงคลเลิศดี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0034/63

เจาะจง 10,000       บาท 10,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสญัญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

20 คา่จดัซ้ือคา่จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก 7,500             เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0033/63

พร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(กองคลงั) เจาะจง 7,500      บาท 7,500      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

21 คา่จดัซ้ือเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์เลเซอร์หรือ LED ขาว-ด า 2,550             เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0023/63

(กองคลงั) เจาะจง 2,550      บาท 2,550      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

22 คา่จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนตส่์วนกลาง หมายเลข 120                เฉพาะ นายแดง    หม่ืนลาง นายแดง    หม่ืนลาง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0028/63

ทะเบียน 1 กฎ 8209 เชียงราย เจาะจง 120      บาท 120      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

23 คา่จา้งเหมาบริการบุคคลรักษาความสะอาดแหล่งท่องเท่ียว 3,500             เฉพาะ นางสาวเพชรา     ใจเจริญแท้ นางสาวเพชรา     ใจเจริญแท้ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0022/63

ดอยผาตั้ง เจาะจง 3,500     บาท 3,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

24 คา่ธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชัว่คราวในการจดังาน 601.88           เฉพาะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เชียงของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เชียงของ มีคุณสมบติัครบถว้น

ประเพณีลอยกระทง เจาะจง 601.88       บาท 601.88       บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

25 คา่จดัซ้ือตูเ้หลก็แบบ  2  บานเปิด (กองคลงั) 19,200           เฉพาะ ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0041/63

เจาะจง 19,200      บาท 19,200      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

26 คา่จดัซ้ือตูเ้หลก็แบบ  2  บานเปิด  (กองช่าง) 4,800             เฉพาะ ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0042/63

เจาะจง 4,800       บาท 4,800       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสญัญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

27 คา่จดัซ้ือโตะ๊ท างาน (ส านกัปลดั) 40,000           เฉพาะ บริษทัสุขใจ บริษทัสุขใจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0040/63

เจาะจง 29,500       บาท 29,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

28 คา่จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพค์อมพิมพเ์ตอร์ ศพด. 1,800             เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0043/63

บา้นหว้ยกุ๊ก   (กองการศึกษา) เจาะจง 1,800      บาท 1,800      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

29 คา่จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) 16,927.50      เฉพาะ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีคุณสมบติัครบถว้น

ประจ าเดือน ตุลาคม 62 เจาะจง 16,927.50      บาท 16,927.50      บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

30 คา่จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ส านกัปลดั) 11,690           เฉพาะ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีคุณสมบติัครบถว้น

ประจ าเดือน ตุลาคม 62 เจาะจง 11,690      บาท 11,690      บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

31 คา่จา้งเหมาคา่จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ 3,890             เฉพาะ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ ร้านบีแอลซีคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0046/63

(กองช่าง) เจาะจง 3,890     บาท 3,890     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

32 คา่จา้งเหมาเคร่ืองเสียงในการจดังาน ตามโครงการสืบสาน 13,000           เฉพาะ นายองัคาร     หม่ืนลาง นายองัคาร     หม่ืนลาง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0054/63

วฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 13,000        บาท 13,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

33 คา่จา้งเหมาจดัท ารถแห่กระทงใหญ่ บา้นสนัติพฒันา 7,000             เฉพาะ นายธรรมสาร      เบญ็จฆรณี นายธรรมสาร      เบญ็จฆรณี มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0053/63

ตามโครงการสืบสานวฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 7,000      บาท 7,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสญัญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

34 คา่จา้งเหมาจดัท ารถแห่กระทงใหญ่ บา้นผาแล 7,000             เฉพาะ นายประสิทธ์ิ     พิชยั นายประสิทธ์ิ     พิชยั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0052/63

ตามโครงการสืบสานวฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 7,000       บาท 7,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

35 คา่จา้งเหมาจดัท ารถแห่กระทงใหญ่ บา้นปอกลาง 7,000             เฉพาะ นายไทยรัตน์     ลือชา นายไทยรัตน์     ลือชา มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0048/63

ตามโครงการสืบสานวฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 7,000      บาท 7,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

36 คา่จา้งเหมาจดัท ารถแห่กระทงใหญ่ บา้นดอน 7,000             เฉพาะ นายวราวุธ     อุสาใจ นายวราวุธ     อุสาใจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0049/63

ตามโครงการสืบสานวฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 7,000      บาท 7,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

37 คา่จา้งเหมาจดัท ารถแห่กระทงใหญ่ บา้นปางหดั 7,000             เฉพาะ นายศกัด์ิณรงค ์     สิริพทุธาสกลุ นายศกัด์ิณรงค ์     สิริพทุธาสกลุ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0050/63

ตามโครงการสืบสานวฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 7,000       บาท 7,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

38 คา่จา้งเหมาจดัท ารถแห่กระทงใหญ่ บา้นปางปอ 7,000             เฉพาะ นายสมจิต     ตาพิชยั นายสมจิต     ตาพิชยั มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0051/63

ตามโครงการสืบสานวฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 7,000     บาท 7,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

39 คา่จดัซ้ือตูล้  าโพงเอนกประสงค ์(ส านกัปลดั) 6,850             เฉพาะ นายองัคาร     หม่ืนลาง นายองัคาร     หม่ืนลาง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0045/63

เจาะจง 6,850     บาท 6,850     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

40 คา่จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับเคร่ือง 2,125.35        เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0036/63-1

พน่หมอกควนักรณีเกิดโรคติอต่อโรคระบาด เจาะจง 2,125.35     บาท 2,125.35     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสญัญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

41 คา่จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะ 1,895.84        เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0035/63-1

(ส านกัปลดั) เจาะจง 1,895.84    บาท 1,895.84    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

42 คา่จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะ 4,941             เฉพาะ ร้านภิคเนตร ร้านภิคเนตร มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0037/63-1

(กองช่าง) เจาะจง 4,941      บาท 4,941      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

43 คา่จดัซ้ืออุปกรณ์ชุดหลอดไฟ LED เพ่ือซ่อมบ ารุงป้าย 2,410             เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0038/63

สามเหล่ียมหยดุตรวจ เจาะจง 2,410     บาท 2,410     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

44 คา่บ ารุงสถานท่ีในการจดังาน ตามโครงการสืบสาน 2,000             เฉพาะ นายเนตร     แสงงาม นายเนตร     แสงงาม มีคุณสมบติัครบถว้น

วฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 2,000     บาท 2,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

45 คา่จา้งเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามโครงการสืบสาน 3,000             เฉพาะ นายองัคาร     หม่ืนลาง นายองัคาร     หม่ืนลาง มีคุณสมบติัครบถว้น

วฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 3,000      บาท 3,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

46 คา่จดัซ้ือวสัดุในการจดังาน ตามโครงการสืบสาน 743                เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

วฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 743     บาท 743     บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

47 คา่จดัซ้ือตะเกียงและพลุส าหรับเปิดงาน ตามโครงการสืบสาน 3,500             เฉพาะ นายสมจิตร์   เทพครเมือง นายสมจิตร์   เทพครเมือง มีคุณสมบติัครบถว้น

วฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 3,300       บาท 3,300       บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสญัญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

48 คา่จดัซ้ือกระสอบฟาง 65,000           เฉพาะ หจก.วฒันารวมกิจ หจก.วฒันารวมกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0061/63

เจาะจง 65,000     บาท 65,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

49 คา่จดัซ้ือกรวยจารจร 37,000           เฉพาะ หจก.เชียงรายคา้เจริญ 9 หจก.เชียงรายคา้เจริญ 9 มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0060/63

เจาะจง 37,000     บาท 37,000     บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

50 คา่จา้งเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างคล่องส่งน ้า คสล. 400,000         เฉพาะ หจก.สะสมทรัพย ์2013 หจก.สะสมทรัพย ์2013 มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0345/62

เขา้สู่พ้ืนท่ีการเกษตร บา้นผาแล เจาะจง 359,690      บาท 359,690      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

51 คา่จา้งเหมาจดัสถานท่ีตามโครงการสืบสานวฒันธรรมไทย 12,700           เฉพาะ นายวราวุธ      อุสาใจ นายวราวุธ      อุสาใจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0057/63

ประเพณีลอยกระทง เจาะจง 12,700      บาท 12,700      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

52 คา่จา้งเหมาท าความสะอาดหอ้งน ้าและเกบ็ขยะ ตามโครงการ 1,200             เฉพาะ นางแสงหลา้    ยอ่งเส้ง นางแสงหลา้    ยอ่งเส้ง มีคุณสมบติัครบถว้น

สืบสานวฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 1,200      บาท 1,200      บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

53 คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ตามโครงการ 5,400             เฉพาะ นายสมพงษ ์   ใจรักวิลยัสกลุ นายสมพงษ ์   ใจรักวิลยัสกลุ มีคุณสมบติัครบถว้น

สืบสานวฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 5,400     บาท 5,400     บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

54 คา่จดัซ้ือธงแดงเพ่ือติดในจุดเส่ียงต่ออนัตรายทางถนนใน 3,200             เฉพาะ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0065/63

เขตพ้ืนท่ีต  าบลปอ เจาะจง 3,200       บาท 3,200       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสญัญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

55 คา่จา้งเหมาช่างเพ่ือประเมินความเสียหายรถยนตส่์วนกลาง 1,000             เฉพาะ นายสุภาชยั    ปานแสง นายสุภาชยั    ปานแสง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0056/63

รถบรรทุกน ้า เจาะจง 1,000        บาท 1,000        บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

56 คา่จดัซ้ือชุดเทียนไฟฟ้าและชุดกระถางธูปไฟฟ้า 485                เฉพาะ ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้า มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0047/63

เจาะจง 485       บาท 485       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

57 คา่จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ภาษีประจ าปี 2563 8,000             เฉพาะ ร้านโปรปร้ินแอด็เวอร์ไทซ่ิง ร้านโปรปร้ินแอด็เวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0064/63

เจาะจง 8,000      บาท 8,000      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

58 คา่จา้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรน าเท่ียว 1,500             เฉพาะ นายณัฐวฒัน์      ประเสริฐสงัข์ นายณัฐวฒัน์      ประเสริฐสงัข์ มีคุณสมบติัครบถว้น

ทอ้งถ่ิน เจาะจง 1,500     บาท 1,500     บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

59 คา่จา้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรน าเท่ียว 1,500             เฉพาะ นางปารดา     ศรีเลาว์ นางปารดา     ศรีเลาว์ มีคุณสมบติัครบถว้น

ทอ้งถ่ิน เจาะจง 1,500       บาท 1,500       บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

60 คา่จา้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรน าเท่ียว 7,500             เฉพาะ นายเจนนุวตัร       นิติวิทยากลุ นายเจนนุวตัร       นิติวิทยากลุ มีคุณสมบติัครบถว้น

ทอ้งถ่ิน เจาะจง 7,500        บาท 7,500        บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

61 คา่จดัซ้ือน ้าด่ืมส าหรับผูร่้วมงาน ตามโครงการสืบสาน 4,995             เฉพาะ ร้านกฤติกา ร้านกฤติกา มีคุณสมบติัครบถว้น

วฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 4,995      บาท 4,995      บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสญัญา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

62 คา่จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการพร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์ 8,040             เฉพาะ ร้านงานป้ายเวียงแก่น ร้านงานป้ายเวียงแก่น มีคุณสมบติัครบถว้น

และกรอบรูปใส่เกรียรติบตัรและสายสะพาย ตามโครงการ เจาะจง 8,040       บาท 8,040       บาท เสนอราคาเหมาะสม -
สืบสานวฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง กบังบประมาณ

63 คา่จดัซ้ือโคมลอยส าหรับเปิดงาน ตามโครงการสืบสาน 3,900             เฉพาะ นายอรัญ      จินดาธรรม นายอรัญ      จินดาธรรม มีคุณสมบติัครบถว้น

วฒันธรรมไทยประเพณีลอยกระทง เจาะจง 3,900       บาท 3,900       บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

64 คา่จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 8,680             เฉพาะ หจก.วฒันารวมกิจ หจก.วฒันารวมกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0068/63

เจาะจง 8,680    บาท 8,680    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

65 คา่จา้งเหมาปะยางรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ตฆ-1383 ชร. 600                เฉพาะ ร้านสมหมายการยาง ร้านสมหมายการยาง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0072/63

เจาะจง 600    บาท 600    บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

66 คา่จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ ตามโครงการฝึกอบรมอาสา 385                เฉพาะ ร้านงานป้ายเวียงแก่น ร้านงานป้ายเวียงแก่น มีคุณสมบติัครบถว้น

สมคัรน าเท่ียวทอ้งถ่ิน เจาะจง 385      บาท 385      บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

67 คา่จา้งเหมาจดัท าเสาธงเพ่ือใชติ้ดธงแดง 2,000             เฉพาะ นายดา       ไชยลงัการ นายดา       ไชยลงัการ มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0066/63

เจาะจง 2,000       บาท 2,000       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

68 คา่จา้งเหมาจดัท าอาหาร ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร 9,600             เฉพาะ นางสาวชิชญาส์ุ     ใจมีสุขมากลน้ นางสาวชิชญาส์ุ     ใจมีสุขมากลน้ มีคุณสมบติัครบถว้น

น าเท่ียวทอ้งถ่ิน เจาะจง 9,600       บาท 9,600       บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

เลขท่ีสญัญาท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคดัเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

69 คา่จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (กองการศึกษา) 2,930             เฉพาะ ร้านอ าพรเคร่ืองครัว ร้านอ าพรเคร่ืองครัว มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0059/63

เจาะจง 2,930       บาท 2,930       บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

70 คา่จดัซ้ืออุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาสา 1,887             เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน ฯ มีคุณสมบติัครบถว้น

สมคัรน าเท่ียวทอ้งถ่ิน เจาะจง 1,887       บาท 1,887       บาท เสนอราคาเหมาะสม -
กบังบประมาณ

71 คา่จดัซ้ือยางรถยนตส่์วนกลาง รถมิตซู กพ-2712 ชร. 10,600           เฉพาะ ร้านตา้แมก็ซ์ยาง ร้านตา้แมก็ซ์ยาง มีคุณสมบติัครบถว้น CNTR 0073/63

เจาะจง 10,600      บาท 10,600      บาท เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ

(ลงช่ือ)...............................................นกัวิชาการพสัดุ (ลงช่ือ).....................................หวัหน้าเจา้หน้าท่ีพสัดุ                                 (ลงช่ือ)......................................................
             (นางสิริลกัษณ์    อินเทพ)              (นางวิลาวลัย ์    โนระ)                                                                                       (นายประเวศ      ปงรังษี)                                                                                                               (นายประเวศ           ปงรังษี)

                                                                                                                                     ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ                                                                                                                ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ

ท่ี จดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เลขท่ีสญัญา


