
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
1 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายเตือนจุดเส่ียงอุบัติเหตุ 15,000.00     เฉพาะ นายธนัชชา กันทวี นายธนัชชา กันทวี

พร้อมโครงไม้ขององค์การบริหารส่วน เจาะจง 15,000 บาท 15,000 บาท
ต าบลปอ

2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด 15,000.00     เฉพาะ นายจังลี เจริญชีวานนท์ นายจังลี เจริญชีวานนท์
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (ส านักปลัด) เจาะจง 15,000 บาท 15,000 บาท
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ

3 ค่าจ้างเหมาบริการส่งหนังสือและบริการ 8,000.00       เฉพาะ นายณรงค์ศักด์ิ กันทวี นายณรงค์ศักด์ิ กันทวี
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง 7,734 บาท 7,734 บาท
ประจ าเดือน ธนัวาคม 2562

4 ค่าจ้างเหมาบุคคลบริการรักษาความ 8,000.00       เฉพาะ นายเส้า ยาวเิลิง นายเส้า ยาวเิลิง
ปลอดภยัที่ท าการองค์การบริหารส่วน เจาะจง 8,000 บาท 8,000 บาท
ต าบลปอประจ าเดือนธนัวาคม 2562

5 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลรักษาความสะอาด 7,000.00       เฉพาะ นางสาวเพชร ใจเจริญแท้ นางสาวเพชร ใจเจริญแท้
แหล่งท่องเที่ยวดอยผาต้ัง ประจ าเดือน เจาะจง 7,000 บาท 7,000 บาท
ประจ าเดือนธนัวาคม 2562

6 ค่าจ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,000.00       เฉพาะ หจก. ส.การพิมพ์  หจก. ส.การพิมพ์  
(ส านักปลัด) ประจ าเดือนธนัวาคม 2562 เจาะจง อินฟอร์เมชั่น เทโนโลยี อินฟอร์เมชั่น เทโนโลยี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 4,000 บาท 4,000 บาท

วงเงินงบประมาณ

แบบสรปุผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มกราคม 2563  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลปอ     อ าเภอเวียงแก่น      จังหวัดเชยีงราย

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



(ราคากลาง)
7 ค่าจ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00       เฉพาะ หจก. ส.การพิมพ์  หจก. ส.การพิมพ์  

(กองช่าง) ประจ าเดือนธนัวาคม 2562 เจาะจง อินฟอร์เมชั่น เทโนโลยี อินฟอร์เมชั่น เทโนโลยี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 2,500 บาท 2,500 บาท

8 ค่าจ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,000.00       เฉพาะ หจก. ส.การพิมพ์  หจก. ส.การพิมพ์  
(กองคลัง) ประจ าเดือนธนัวาคม 2562 เจาะจง อินฟอร์เมชั่น เทโนโลยี อินฟอร์เมชั่น เทโนโลยี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 4,000 บาท 4,000 บาท

9 ค่าจ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00       เฉพาะ หจก. ส.การพิมพ์  หจก. ส.การพิมพ์  
(กองการศึกษาฯ)ประจ าเดือนธนัวาคม 2562 เจาะจง อินฟอร์เมชั่น เทโนโลยี อินฟอร์เมชั่น เทโนโลยี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 2,500 บาท 2,500 บาท

10 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน 620.00          เฉพาะ นางจุฑามาศ ยาละ นางจุฑามาศ ยาละ
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เจาะจง 620 บาท 620 บาท
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ

11 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับผู้ร่วมงาน แขกผู้มีเกียรติ 1,500.00       เฉพาะ นางสาวกฤติกา ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา ศรีไกรรส
เพื่อร่วมกิจกรรมปีใหม่ชนเผ่าอาข่าประจ าปี 2563 เจาะจง 1,500 บาท 1,500 บาท
วันที่ 25 ธันวาคม 2562  บ้านอยู่สุข หมู่ 10 ต าบลปอ

12 ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกิจกรรม 4,344.00       เฉพาะ นายจิระศักด์ิ สาวริส นายจิระศักด์ิ สาวริส
ปีใหม่ชนเผ่าอาข่าประจ าปี 2563 เจาะจง 4,344 บาท 4,344 บาท
วันที่ 25 ธันวาคม 2562  บ้านอยู่สุข หมู่ 10 ต าบลปอ

13 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่เพื่อร่วม 7,500.00       เฉพาะ นายอาชา มาเยอะ นายอาชา มาเยอะ
กิจกรรม ปีใหม่ชนเผ่าอาข่าประจ าปี 2563 เจาะจง 7,500 บาท 7,500 บาท
วันที่ 25 ธันวาคม 2562  บ้านอยู่สุข หมู่ 10 ต าบลปอ

วงเงินงบประมาณ

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง



(ราคากลาง)
14 ค่าจัดซ้ืออปุกรณ์ในการจัดท าสนามปใีหม่ 300.00          เฉพาะ นางวรัญญา วงค์ฟูฟาน นางวรัญญา วงค์ฟูฟาน

ชนเผ่าอาข่าประจ าป ี2563 วันที่ 25 ธันวาคม เจาะจง 300 บาท 300 บาท
2562 บา้นอยู่สุข หมู่ 10 ต าบลปอ

15 ค่าจัดซ้ืออปุกรณ์ในการจัดสนามปใีหม่ 1,380.00       เฉพาะ ร้านองอาจค้าวสัดุ ร้านองอาจค้าวสัดุ
ชนเผ่าอาข่าประจ าป ี2563 วันที่ 25 ธันวาคม เจาะจง 1,380 บาท 1,380 บาท
2562 บา้นอยู่สุข หมู่ 10 ต าบลปอ

16 ค่าจ้างเหมาคร่ืองเสียง เพื่อร่วมกจิกรรม 4,000.00       เฉพาะ นายอังคาร หมื่นลาง นายอังคาร หมื่นลาง
ชนเผ่าอาข่าประจ าป ี2563 วันที่ 25 ธันวาคม เจาะจง 4,000 บาท 4,000 บาท
2562 บา้นอยู่สุข หมู่ 10 ต าบลปอ

17 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ในการจัดท าสนาม 540.00          เฉพาะ นางวรัญญา วงค์ฟูฟาน นางวรัญญา วงค์ฟูฟาน
ตามโครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม เจาะจง 540 บาท 540 บาท
ปีใหม่ชนเผ่าม้ง

18 ค่าจัดซ้ือถ้วยรางวลัตามโครงการสืบสาน 450.00          เฉพาะ นางวรัญญา วงค์ฟูฟาน นางวรัญญา วงค์ฟูฟาน
ประเพณีวฒันธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง เจาะจง 450 บาท 450 บาท
ประจ าปี 2563

19 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส ารับผู้ร่วมงาน 4,000.00       เฉพาะ นางสาวกฤติกา ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา ศรีไกรรส
ตามโครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม เจาะจง 4,000 บาท 4,000 บาท
ปีใหม่ชนเผ่าม้ง  ประจ าปี 2563

20 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ในการจัดท าสนาม 1,960.00       เฉพาะ ร้านองอาจค้าวสัดุ ร้านองอาจค้าวสัดุ
ตามโครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม เจาะจง 1,960 บาท 1,960 บาท
ปีใหม่ชนเผ่าม้ง  ประจ าปี 2563

วงเงินงบประมาณ

วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง



(ราคากลาง)
21 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและ 8,000.00       เฉพาะ นางอ าไพ แซ่ลี นางอ าไพ แซ่ลี

สถานที่ราชการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เจาะจง 7,734 บาท 7,734 บาท
บ้านห้วยหาน ประจ าเดือน ธนัวาคม 2562

22 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและ 8,000.00       เฉพาะ นางสาวจารุวรรณ ไชลังการ นางสาวจารุวรรณ ไชลังการ
สถานที่ราชการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เจาะจง 7,468 บาท 7,468 บาท
บ้านศิลาแดง ประจ าเดือน ธนัวาคม 2562

23 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและ 8,000.00       เฉพาะ นางสาววรรณีย์ แซ่ซ้ง นางสาววรรณีย์ แซ่ซ้ง
สถานที่ราชการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เจาะจง 7,734 บาท 7,734 บาท
บ้านห้วยคุประจ าเดือน ธนัวาคม 2562

24 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและ 8,000.00       เฉพาะ นางสาวเพ็ญ แซ่วาง นางสาวเพ็ญ แซ่วาง
สถานที่ราชการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เจาะจง 7,734 บาท 7,734 บาท
บ้านห้วยคุ ประจ าเดือน ธนัวาคม 2562

25 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและ 8,000.00       เฉพาะ นางสาวนารี แซ่วาง นางสาวนารี แซ่วาง
สถานที่ราชการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เจาะจง 7,734 บาท 7,734 บาท
บ้านห้วยคุประจ าเดือน ธนัวาคม 2562

26 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและ 8,000.00       เฉพาะ นางสาวเกศรินทร์ เจริญเจา้สกลุ นางสาวเกศรินทร์ เจริญเจา้สกลุ
สถานที่ราชการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เจาะจง 8,000 บาท 8,000 บาท
บ้านทรายทอง ประจ าเดือน ธนัวาคม 2562

27 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและ 8,000.00       เฉพาะ นางสาวอนงค์ลักษ์ ท้าวชัยมูล นางสาวอนงค์ลักษ์ ท้าวชัยมูล
สถานที่ราชการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เจาะจง 8,000 บาท 8,000 บาท
บ้านห้วยกุก๊ ประจ าเดือน ธนัวาคม 2562

วงเงินงบประมาณ

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



(ราคากลาง)
28 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) ของ 23,785.00     เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน 

องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง แอนด์ก๊อปปี้ปร้ิน แอนด์ก๊อปปี้ปร้ิน
23,785 บาท 23,785 บาท

29 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) ของ 29,150.00     เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง แอนด์ก๊อปปี้ปร้ิน แอนด์ก๊อปปี้ปร้ิน

29,150 บาท 29,150 บาท
30 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ส านักปลัด) 4,800.00 เฉพาะ ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง 4,800 บาท 4,800 บาท

31 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง 500,000.00   เฉพาะ นายบุญเชิด วงศ์นภาไพศาล นายบุญเชิด วงศ์นภาไพศาล
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เจาะจง 499,00 บาท 499,00 บาท
หมู่ที่ 7 ต าบลปอ

32 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 5,300.00       เฉพาะ นายยงยุทธ บุดดี นายยงยุทธ บุดดี
(รถกระเช้าไฟฟ้า) 81-9954 เชียงราย เจาะจง 5,300 บาท 5,300 บาท
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ

33 ค่าจัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธค์วาม 1,760.00       เฉพาะ นายเอกรักษ์ นันไชย นายเอกรักษ์ นันไชย
ปลอดภยัทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เจาะจง 1,760 บาท 1,760 บาท

34 ค่าจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์ 6,620.00       เฉพาะ นายเอกรักษ์ นันไชย นายเอกรักษ์ นันไชย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง 6,620 บาท 6,620 บาท

วงเงินงบประมาณ

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



(ราคากลาง)
35 ค่าจัดท าป้ายโครงการตามโครงการฝึกอบรม 300.00          เฉพาะ นายเอกรักษ์ นันไชย นายเอกรักษ์ นันไชย

ให้ความรู้เทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุ เจาะจง 300 บาท 300 บาท
ประจ าปี 2563 วนัที่ 26-27 ธนัวาคม 2562

36 ค่าจัดซ้ือวสัดุอบรม ตามโครงการฝึกอบรม 600.00          เฉพาะ ร้านเวยีงแก่นพาณิชย์ ร้านเวยีงแก่นพาณิชย์
ให้ความรู้เทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุ เจาะจง 600 บาท 600 บาท
ประจ าปี 2563 วนัที่ 26-27 ธนัวาคม 2562

37 ค่าจัดซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,051.00       เฉพาะ นายเนตร แสงงาม นายเนตร แสงงาม
ส าหรับเคร่ืองพน่มอกควันกรณีเกดิโรคระบาด เจาะจง 2,051 บาท 2,051 บาท
ในเขตพื้นที่ต าบลปอประจ าเดือน ธันวาคม 2562

38 ค่าจัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,098.00       เฉพาะ นายเนตร แสงงาม นายเนตร แสงงาม
ส าหรับส าหรับยานพานะ เจาะจง 1,098 บาท 1,098 บาท
ประจ าเดือน ธนัวาคม 2562

39 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองการศึกษาฯ) 22,453.00     เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง แอนด์ก๊อปปี้ปร้ิน แอนด์ก๊อปปี้ปร้ิน

22,453 บาท 22,453 บาท
40 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองช่าง) 6,714.00       เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง แอนด์ก๊อปปี้ปร้ิน แอนด์ก๊อปปี้ปร้ิน
6,714 บาท 6,714 บาท

41 ค่าจัดซ้ือวสัดุมุงหลังคา (วาตภยั) บ้านผาต้ัง 2,600.00       เฉพาะ ร้านองอาจค้าวสัดุ ร้านองอาจค้าวสัดุ
หมู่ 14 เจาะจง 2,600 บาท 2,600 บาท

วงเงินงบประมาณ
ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



(ราคากลาง)
42 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเคร่ืองรถบรรรทุก (อีซูซุ) 600.00          เฉพาะ ร้านค ามี การช่าง ร้านค ามี การช่าง

ทะเบียน บย 3564 เชียงราย เจาะจง 600 บาท 600 บาท

43 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,070.00       เฉพาะ นางอ าพร ขันทะ นางอ าพร ขันทะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง 1,070 บาท 1,070 บาท

44 ค่าจัดซ้ือออุปกรณ์เสริมเคร่ืองโน๊ตบุ๊ค 1,740.00       เฉพาะ นายอังคาร หมื่นลาง นายอังคาร หมื่นลาง
(ส านักปลัด)ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง 1,740 บาท 1,740 บาท

45 ค่าจัดซ้ือชา กาแฟและน้ าด่ืมเพื่อบริการประชาชน 4,990.00       เฉพาะ นางสาวกฤติกา ศรีไกรรส นางสาวกฤติกา ศรีไกรรส
ตามโครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุในเทศกาล เจาะจง 4,990 บาท 4,990 บาท
ส าคัญ  ประจ าป ี2563

46 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการสืบสาน 2,000.00       เฉพาะ นายเอกภพ จตุโชคอุดม นายเอกภพ จตุโชคอุดม
ประเพณีวฒันธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง เจาะจง 2,000 บาท 2,000 บาท
ประจ าปี 2563

47 ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารและเคร่ืองด่ืมไมม่ี 20,592.00     เฉพาะ นายเอกภพ จตุโชคอุดม นายเอกภพ จตุโชคอุดม
แอลกอฮอล์ส าหรับผู้ร่วมงาน ปใีหมช่นเผ่ามง้ เจาะจง 20,592 บาท 20,592 บาท
ประจ าป ี2563 วันที่ 27-28 ธันวาคม 2562

48 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) 8,757.30       เฉพาะ บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ประจ าเดือนธนัวาคม 2562 เจาะจง 8,757.30 บาท 8,757.30 บาท

วงเงินงบประมาณ

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



(ราคากลาง)
49 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ส านักปลัด) 23,663.00     เฉพาะ บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ประจ าเดือน ธนัวาคม 2562 เจาะจง 23,663 บาท 23,663 บาท

50 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ตามโครงการ 840.00          เฉพาะ นายธนัชชา กันทวี นายธนัชชา กันทวี
จัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 เจาะจง 840 บาท 840 บาท

51 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ตามโครงการประเพณี 16,000.00     เฉพาะ นายอังคาร หมื่นลาง นายอังคาร หมื่นลาง
วฒัธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง ประจ าปี 2563 เจาะจง 16,000 บาท 16,000 บาท
ระหวา่งวนัที่ 27-28 ธนัวาคม 2563

52 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส่วนกลาง 1,800.00       เฉพาะ นายยงยุธ บุดดี นายยงยุธ บุดดี
(รถไถฟาร์มแทรกเตอร์) ทะเบียน ตฆ 1383 เจาะจง 1,800 บาท 1,800 บาท

53 ค่าจัดท าป้าย ตามโครงการอบรม 200.00          เฉพาะ นายเอกรักษ์ นันไชย นายเอกรักษ์ นันไชย
ความรู้การปกครองระบอบประชาธปิไตย เจาะจง 200 บาท 200 บาท
ประจ าปี 2563

54 จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง 400,000.00   เฉพาะ นายกังวาน ฟุ้งกิจสกุล นายกังวาน ฟุ้งกิจสกุล
รางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 4  ต าบลปอ เจาะจง 378,000 บาท 378,000 บาท

55 ค่าจัดซ้ือขนม,น้ าด่ืมและอปุกรณ์ต่างๆตามโครงการ 61,430.00     เฉพาะ นางนิตยา รวมจิตร นางนิตยา รวมจิตร
จัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี2563 เจาะจง 61,430 บาท 61,430 บาท
ในวันที่ 11 มกราคม 2563

วงเงินงบประมาณ
ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



(ราคากลาง)
56 จัดซ้ือชุดส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ด้านสติ 51,550.00     เฉพาะ หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน หจก.เฟิร์สเคร่ืองเขียน 

ปัญญา ตามโครงการกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ เจาะจง แอนด์ก๊อปปี้ปร้ิน แอนด์ก๊อปปี้ปร้ิน
ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 11 มกราคม 2563 51,550 บาท 51,550 บาท

57 ค่าจ้างเหมาจัดท าสายสะพายนางงาม 600.00          เฉพาะ นายจีระศักด์ิ สาวริส นายจีระศักด์ิ สาวริส
ตามโครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมปีใหม่ เจาะจง 600 บาท 600 บาท
ชนเผ่าม้ง ประจ าปี 2563

58 ค่าจัดซ้ือผลไม้ (ส้ม) ตามโครงการจัดกิจกรรม 6,000.00       เฉพาะ นางศรีบัว ลือชา นางศรีบัว ลือชา
วนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 เจาะจง 6,000 บาท 6,000 บาท
ในวนัที่ 11 มกราคม 2563

59 จ้างเหมาอาหารกลางวนัส าหรับเด็กทีม่าร่วมงาน 18,000.00     เฉพาะ นางศรีบัว ลือชา นางศรีบัว ลือชา
และคณะกรรมการวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าป2ี563 เจาะจง 18,000 บาท 18,000 บาท
ในวนัที ่11 มกราคม 2563

60 ค่าจักซ้ือไอศกรีม ตามโครงการ 9,000.00       เฉพาะ นางสังวาล ปรารมภ์ นางสังวาล ปรารมภ์
วนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 เจาะจง 9,000 บาท 9,000 บาท
ในวนัที่ 11 มกราคม 2563

61 ค่าจัดท าประกันภยัทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง 8,081.71       เฉพาะ นายวชัระ อภยัโรจน์ นายวชัระ อภยัโรจน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง 8,081.71 บาท 8,081.71 บาท

62 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์การจัดงาน 13,392.00     เฉพาะ นายจีระศักด์ิ สาวริส นายจีระศักด์ิ สาวริส
ตามโครงการงปใีมช่นผ่ามง้ ประจ าป ี2563 เจาะจง 13,392 บาท 13,392 บาท
ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2563

วงเงินงบประมาณ
ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



(ราคากลาง)
63 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานส าหรับต าแหน่ง 4,800.00       เฉพาะ ร้างยงกิจเฟอร์นิเจอร์ ร้างยงกิจเฟอร์นิเจอร์

ผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง 4,800 บาท 4,800 บาท

64 ค่าจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน ขององค์การบริหาร 16,350.00     เฉพาะ ร้างยงกิจเฟอร์นิเจอร์ ร้างยงกิจเฟอร์นิเจอร์
ส่วนต าบลปอ เจาะจง 16,350 บาท 16,350 บาท

65 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน (กองช่าง) ของ 3,480.00       เฉพาะ บ. สุขใจ เอ็มแอนท์เอ็ม จ ากัด บ. สุขใจ เอ็มแอนท์เอ็ม จ ากัด
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง 3,480 บาท 3,480 บาท

66 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมมระบบน้ า ห้องน้ า 35,780.00     เฉพาะ หจก.วฒันารวมกิจ หจก.วฒันารวมกิจ
ผาต้ัง ผาบ่องประตูรักแห่งขุนเขา อาคารศูนย์ เจาะจง 35,780 บาท 35,780 บาท
บริการนักท่องเทีย่วจุดชมววิผาต้ัง

67 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 28,350.00     เฉพาะ หจก.วฒันารวมกิจ หจก.วฒันารวมกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เจาะจง 28,350 บาท 28,350 บาท

68 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) 15,820.00     เฉพาะ หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม
เจาะจง 15,820 บาท 15,820 บาท

69 ค่าจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 39,500.00     เฉพาะ นายพิศณุพงษ์ หัตถกอง นายพิศณุพงษ์ หัตถกอง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลปอ เจาะจง 39,500 บาท 39,500 บาท

วงเงินงบประมาณ

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



(ราคากลาง)
70 ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างป้าย 470,000.00   เฉพาะ นายกังวาน ฟุ้งกิจสกุล นายกังวาน ฟุ้งกิจสกุล

ประชาสัมพันธศู์นย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปอ เจาะจง 460,840 บาท 460,840 บาท

(ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่     (ลงชื่อ) ส.อ.หญิง...................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                                               (ลงชื่อ).....................................................
               (นางสิริลักษณ์     อินเทพ)                         (วนิดา  ศรีไกรรส)                              (นายประเวศ       ปงรังษี)

               นักวชิาการพัสดุ                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0126/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0125/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0010/63-1
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0009/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0022/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0120/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่สัญญา

แบบสรปุผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มกราคม 2563  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลปอ     อ าเภอเวียงแก่น      จังหวัดเชยีงราย

เลขที่สัญญา



โดยสรุป
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0121/63
เสนอราคาเหมาะสม -

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0122/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0123/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0008/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0093/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0094/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0124/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่สัญญา

เลขที่สัญญา



โดยสรุป
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0097/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0096/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0092/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0106/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0103/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0105/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0128/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่สัญญา

เลขที่สัญญา



โดยสรุป
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0007/63-1
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0005/63-2
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0003/63-1
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0002/63-2
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0001/63-2
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0004/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0006/63-1
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่สัญญา

เลขที่สัญญา



โดยสรุป
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0136/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0137/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0132/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0063/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0127/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0111/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0130/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่สัญญา

เลขที่สัญญา



โดยสรุป
มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม -

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม -

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0036/63-2
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0035/63-3
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0135/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0134/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0131/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่สัญญา

เลขที่สัญญา



โดยสรุป
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0141/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0140/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0139/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0133/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0108/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0142/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม -

กับงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่สัญญา

เลขที่สัญญา



โดยสรุป
มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม -

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0145/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0144/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0146/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม -

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0344/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0149/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่สัญญา

เลขที่สัญญา



โดยสรุป
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0148/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0109/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0151/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0150/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0147/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม -

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0143/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่สัญญา

เลขที่สัญญา



โดยสรุป
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0160/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0159/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0152/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0154/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0157/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0158/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0161/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่สัญญา

เลขที่สัญญา



โดยสรุป
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0344/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ

                                               (ลงชื่อ).....................................................
                             (นายประเวศ       ปงรังษี)
                        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ

เลขที่สัญญา


