
ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง งานบริหารงานทั่วไป 100,000.- ตกลงราคา หจก.นครพาทรัพยเจริญ

งบประมาณตามสัญญา  100,000.-บาท

2 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง งานบริหารงานคลัง 2,000.- ตกลงราคา หจก.นครพาทรัพยเจริญ

งบประมาณตามสัญญา  2,000-บาท

3 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง งานปองกันฯ 90,000.- ตกลงราคา หจก.นครพาทรัพยเจริญ

งบประมาณตามสัญญา  90,000-บาท

4 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง งานบริหารงานสาธารณสุข 2,000.- ตกลงราคา หจก.นครพาทรัพยเจริญ

งบประมาณตามสัญญา  2,000-บาท

5 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง งานเคหะและชุมชน 35,000.- ตกลงราคา หจก.นครพาทรัพยเจริญ

งบประมาณตามสัญญา  35,000-บาท

6 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง งานกําจัดขยะ 100,000.- ตกลงราคา หจก.นครพาทรัพยเจริญ

งบประมาณตามสัญญา  100,000-บาท

7 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว 75,000.- ตกลงราคา หจก.นครพาทรัพยเจริญ

กับการโยธา งบประมาณตามสัญญา  75,000-บาท

8 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 13,020.- ตกลงราคา หจก.แสงเจริญการไฟฟา

งบประมาณตามสัญญา  13,020-บาท

9 จัดซอวัสดุกอสราง  กองชาง 1,900.- ตกลงราคา รานฟูแสง

งบประมาณตามสัญญา  1,900.-  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2558

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

10 จัดซื้อน้ําดื่ม 520.- ตกลงราคา รานตนตาย

งบประมาณตามสัญญา      520.-บาท

11 จัดซื้อหนังสือพิมพ 630.- ตกลงราคา หจก.นครพาทรัพยเจริญ

งบประมาณตามสัญญา       630.-บาท

12 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 174,633.20.- ตกลงราคา บ.เชียงใหมเฟชรมิคล 

งบประมาณตามสัญญา  174,633.20-บาท

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองคลัง 450.- ตกลงราคา รานแอดไวน

งบประมาณตามสัญญา  450.-บาท

14 จัดจางทําพานพุมดอกไม 800.- ตกลงราคา รานหลาดอกไมสด

งบประมาณตามสัญญา  800  บาท

15 จางปะยาง  รถยนต  81-0213  เชียงราย 400.- ตกลงราคา ราน พ.ปยะภัณฑ

งบประมาณตามสัญญา  400  บาท

16 จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา 2,050.- ตกลงราคา นายธีระ  ศรีธาราธิคุณ

งบประมาณตามสัญญา  2,050  บาท

17 จางปะยางรถขุดตัก  ต 1022  ชร 400.- ตกลงราคา ราน พ.ปยะภัณฑ

งบประมาณตามสัญญา  400 บาท

18 จางปรับปรุงภูมิทัศน  (ตัวหนังสือ) 34,000.- ตกลงราคา นายธวัชชัย  ทองนาค

งบประมาณตามสัญญา  34,000.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2558

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 จัดจางปรับปรุงภูมิทัศน (บันได) 42,000.- ตกลงราคา นายธวัชชัย  ทองนาค

งบประมาณตามสัญญา  42,000.-บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2558

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้อน้ําดื่ม 600.00                   ตกลงราคา รานตนตาย

งบประมาณตามสัญญา  600  บาท

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ 630.00                   ตกลงราคา นางจันบาล  ชมภูอินตา

งบประมาณตามสัญญา  630  บาท

3 จัดซื้อวัสดุ  โรงเรียนผูสูงอายุ 2,580.00                ตกลงราคา รานฝายคํา

งบประมาณตามสัญญา  2,580  บาท

4 จัดซื้อน้ํามัน  โครงการไขเลือดออก 1,890.00                ตกลงราคา บ.นครพาทรัพยเจริญ

งบประมาณตามสัญญา  1,890  บาท

5 จัดซื้อหลอดไฟ โครงการเฉลิมพนะชนมพรรษา 9,501.00                ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

งบประมาณตามสัญญา  9,501  บาท

6 จัดซื้อวัสดุอบรม  โครงการโรคไขเลือดออก 1,861.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

งบประมาณตามสัญญา  1,861  บาท

7 จัดซื้อหลอดไฟ  โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 7,340.00                ตกลงราคา รานสมนึกการไฟฟา

งบประมาณตามสัญญา  7,340  บาท

8 จัดซื้อดอกไม  ปรับปรุงภูมิทัศน 10,000.00              ตกลงราคา นางสาวยุพิน  พรมดี

งบประมาณตามสัญญา  10,000  บาท

9 จัดซื้อวัสดุ  ปรับปรุงภูมิทัศน 5,600.00                ตกลงราคา รานพุมพันธไม

งบประมาณตามสัญญา  5,600  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2558

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

10 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน 8,240.00                ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

งบประมาณตามสัญญา  8,240  บาท

11 จัดจางซอมเครื่องตัดหญา 1,050.00                ตกลงราคา รานสุบินอะไหลยนต

งบประมาณตามสัญญา  1,050  บาท

12 จางเหมาซอมรถ บม.44  เชียงราย 7,580.00                ตกลงราคา อูสงา

งบประมาณตามสัญญา 7,850  บาท

13 จางปะยางรถบรรทุกขยะ  81-8301 800.00                   ตกลงราคา ราน พ.ปยะภัณฑ

งบประมาณตามสัญญา 800  บาท

14 จางจัดทําปายงานลอยกระทง 34,170.00              ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

งบประมาณตามสัญญา 34,170 บาท

15 จางเหมาทําโคมประดับ 96,000.00              ตกลงราคา นายสุทธิรักษ  แกวคํา

งบประมาณตามสัญญา 96,000  บาท

16 จัดจางทําอุโมงคไป  เรือไฟ  งานลอยกระทง 58,000.00              ตกลงราคา นายสุรัตน  ศรีพรม

งบประมาณตามสัญญา  58,000  บาท

17 จางเหมาจัดสถานที่ลอยกระทง 27,000.00              ตกลงราคา นายสมบูรณ  สีใส

งบประมาณตามสัญญา  27,000  บาท

18 จางตรวจเช็คเครื่องปริ้น 500.00                   ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

งบประมาณตามสัญญา  500  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2558

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 จางเหมาทําอาหารประชุมสภา 1,785.00                ตกลงราคา นายเดชา  ใจผอง

งบประมาณตามสัญญา  1,785 บาท

20 จางเหมาทําอาหารอบรมโครงการควบคุม 7,500.00                ตกลงราคา นางสุพิน  ชื่นชม

โรคไขเลือดออก งบประมาณตามสัญญา  7,500  บาท

21 จางตกแตงผาริ้ว  โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 1,500.00                ตกลงราคา นายสุทธิรักษ  แกวคํา

งบประมาณตามสัญญา1,500  บาท

22 จางทําปายพระบรมฉายาลักษณ 1,874.00                ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

งบประมาณตามสัญญา 1,874 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2558

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้อวัสดุ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 540.00                   ตกลงราคา รานเลาเฮงกี่

วงเงินตามสัญญา  540.-บาท

2 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 138,180.00            กรณีพิเศษ บ.เชียงใหมเฟชรมิลค

วงเงินตามสัญญา  138,180.-บาท

3 จัดซื้อน้ําดื่ม 520.00                   ตกลงราคา รานตนตาย

วงเงินตามสัญญา  520  บาท

4 จัดซื้อหนังสือพิมพ 600.00                   ตกลงราคา นางจันบาล  ชมภูอินตา

วงเงินตามสัญญา  600  บาท

5 จัดซื้อกระสอบทราย  ฟาง โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 2,800.00                ตกลงราคา รานฟูแสง

วงเงินตามสัญญา  2,800  บาท

6 จัดซอพานพุม  งานวันพอ 1,900.00                ตกลงราคา รานมณเฑียนทองพาณิชย

วงเงินตามสัญญา  1,900  บาท

7 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว สาธารณสุข 1,070.00                ตกลงราคา รานเอี่ยมเส็ง

วงเงินตามสัญญา  1,070  บาท

8 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  งานเคหะ 1,510.00                ตกลงราคา รานเอี่ยมเส็ง

วงเงินตามสัญญา  1,510  บาท

9 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  งานขยะ 1,780.00                ตกลงราคา รานเอี่ยมเส็ง

วงเงินตามสัญญา  1,780  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

10 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  สํานักปลัด 2,056.00                ตกลงราคา รานเอี่ยมเส็ง

วงเงินตามสัญญา  2056.-บาท

11 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  งานปองกันภัยฯ 920.00                   ตกลงราคา รานเอี่ยมเส็ง

วงเงินตามสัญญา  920.-บาท

12 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด 177.00                   ตกลงราคา รานฝงโขง

วงเงินตามสัญญา  177 บาท

13 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  งานปองกันภัยฯ 156.00                   ตกลงราคา รานฝงโขง

วงเงินตามสัญญา  156 บาท

14 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  สํานักปลัด 700.00                   ตกลงราคา ราน วี วัฒนา  เคมีคอล

วงเงินตามสัญญา  700  บาท

15 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  งานปองกันภัยฯ 350.00                   ตกลงราคา ราน วี วัฒนา  เคมีคอล

วงเงินตามสัญญา  350 บาท

16 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  สาธารณสุข 700.00                   ตกลงราคา ราน วี วัฒนา  เคมีคอล

วงเงินตามสัญญา  700 บาท

17 จัดซื้อวัสดุกอสราง 2,126.00                ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  2,126  บาท

18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองการศึกษา 1,060.00                ตกลงราคา รานแอดไวน

วงเงินตามสัญญา  1,060  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 13,662.00              ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  13,662.-บาท

20 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  งานปองกันภัยฯ 1,211.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  1,211.-บาท

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองคลัง 5,407.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  5,407 บาท

22 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองการศึกษา 3,124.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  3,124 บาท

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองสาธารณสุข 5,735.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  5,735  บาท

24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด 10,925.00              ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  10,925 บาท

25 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง 12,445.00              ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  12,445 บาท

26 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองสาธารณสุข 12,000.00              ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  12,000  บาท

27 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองการศึกษา 1,080.00                ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  1,080  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

28 จัดซื้อแบตเตอรี่  รถ บม 44 5,900.00                ตกลงราคา ราน  ทนงศักดิ์  ไดนาโม

วงเงินตามสัญญา  5,900.-บาท

29 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร  งานปองกันฯ 9,500.00                ตกลงราคา เชียงรายเซฟตี้ซิสเท็ม

วงเงินตามสัญญา  9,500.-บาท

30 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร  งานปองกันฯ 9,870.00                ตกลงราคา เชียงรายเซฟตี้ซิสเท็ม

วงเงินตามสัญญา  9,870.-บาท

31 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 9,735.00                ตกลงราคา รนรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  9,735 บาท

32 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1,100.00                ตกลงราคา รนเลาเฮงกี่

วงเงินตามสัญญา  1,100 บาท

33 จัดซื้อวัสดุ  7  วันอันตราย 500.00                   ตกลงราคา รานฝายคํา

วงเงินตามสัญญา  500 บาท

34 จางซอมรถยนต  บธ  1192 เชียงราย 7,000.00                ตกลงราคา เชียงรายเซฟตี้ซิสเท็ม

วงเงินตามสัญญา  7,000  บาท

35 จางซอมรถ  นข 3800  เชียงราย 1,600.00                ตกลงราคา อูสวาการชาง

วงเงินตามสัญญา  1,600  บาท

36 จาทําอาหารประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา 1,380.00                ตกลงราคา นางจิราพร  สุยะตา

เทศบาล วงเงินตามสัญญา  1,380  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

37 จางซอมรถขุดตัก  ต 1022 1,200.00                ตกลงราคา รานสงเสริมทรัพยอะไหล

วงเงินตามสัญญา  1,200.-บาท

38 จางทําปายประชาสัมพันธ  งานวันเด็ก 18,990.00              ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  18,990.-บาท

39 จางทําปายโครงการ 7 วันอันตราย 432.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  432.-บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้อน้ําดื่ม 574 ตกลงราคา รานตนตาย

วงเงินตามสัญญา  574.-บาท

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ 600.00 ตกลงราคา นางจันบาล  ชมภูอินตา

วงเงินตามสัญญา 600 บาท

3 จัดซื้อาหารเสริม(นม) 138180 กรณีพิเศษ หจก.เชียงรายเทคโนคอม 

วงเงินตามสัญญษ 138,180  บาท

4 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน 8020 ตกลงราคา รานสมาพันธ

วงเงินตามสัญญา  8,020  บาท

5 จัดซทอตุกตาระบายสี  โครงการวันเด็กแหงชาติ 2000 ตกลงราคา นายอารุญ  เกิดผล

วงเงินตามสัญญา  2,000  บาท

6 จัดซื้อขนม  โครงการวันเด็กแหงชาติ ตกลงราคา รานเอี่ยมเส็ง

วงเงินตามสัญญา  

7 จัดซื้อวัสดุเกมส  โครงการวันเด็ก 47602 ตกลงราคา เชียงของเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  47,602  บาท

8 จัดซื้อเวชภัณฑยา 1640 ตกลงราคา รานบุญชัยฟามาซี

วงเงินตามสัญญา  1,640  บาท

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟา  โครงการจัดงานวันเด็ก 3860 ตกลงราคา รานสมนึกการไฟฟา

วงเงินตามสัญญา  3,860  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มกราคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

10 จัดซื้อกลองพลาสติก 3000 ตกลงราคา นางสาววิภาพร  พรมรัตน

วงเงินตามสัญญา  3,000.-บาท

11 จัดซื้อวัสดุกอสราง 13,807.00 ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา 13,807 บาท

12 จัดซื้อวัสดุโครงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติฯ 12500 กรณีพิเศษ รานพุมพันธไม

วงเงินตามสัญญษ 12,500  บาท

13 จัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร 4850 ตกลงราคา เชียงรายเซฟตี้ซิสเท็ม

วงเงินตามสัญญา  4,850  บาท

14 จัดซื้อเสื้อกันหนาว 75000 ตกลงราคา นางสาวนิศา  กองแกว

วงเงินตามสัญญา 75,000  บาท

15 จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 7200 ตกลงราคา รานสมภพวิทยุ ทีวี

วงเงินตามสัญญา  7,200  บาท

16 จัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่ 6500 ตกลงราคา รานสมภพวิทยุ ทีวี

วงเงินตามสัญญา  6,500  บาท

17 จางตกแตงสถานที่งานวันเด็ก 2000 ตกลงราคา นายสิงหคํา  คําปา

วงเงินตามสัญญา  2,000  บาท

18 จางซอมรถขยะ  81-0213  เชียงราย 1280 ตกลงราคา อูเฮงเซอรวิส

วงเงินตามสัญญา  1,280  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มกราคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 จางปะยางรถยนต  กจ.4586  เชียงราย 300 ตกลงราคา ราน พ.ปยะภัณฑ

วงเงินตามสัญญา  300.-บาท

20 จางเหมาเก็บ จปฐ  หมูที่  8 2,565.00 ตกลงราคา นางชฎาพร  บุญเปง

วงเงินตามสัญญา 2,565 บาท

21 จางเหมาเก็บ จปฐ  หมูที่  7 2550 ตกลงราคา นางเสงี่ยม  วรรณพรหมณ

วงเงินตามสัญญา 2,550 บาท

22 จางเหมาเก็บ จปฐ  หมูที่  2 2790 ตกลงราคา นางสาวจารุวรรณ  ตานะอาจ

วงเงินตามสัญญา  2,790 บาท

23 จางเหมาเก็บ จปฐ  หมูที่  3 2475 ตกลงราคา นางสาวจันทรา  แสงเพชร

วงเงินตามสัญญา 2,475  บาท

24 จางเหมาเก็บ จปฐ  หมูที่  12 2550 ตกลงราคา นางอนงค  บริบูรณ

วงเงินตามสัญญา 2,550  บาท

25 จางซอมรถดับเพลิง  80-9158  เชียงราย 1760 ตกลงราคา รานทนงศักดิ์ไดนาโม

วงเงินตามสัญญา  1,760  บาท

26 จางซอมรถ  กจ. 4586  เชียงราย 240 ตกลงราคา รานทนงศักดิ์ไดนาโม

วงเงินตามสัญญา  240  บาท

27 จางเย็บผาคลุมโตะ  เกาอี้ 33680 ตกลงราคา นางกัลยา  ไมตรี

วงเงินตามสัญญา  33,680  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มกราคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

28 จางซอมรถกระเชา  81-2086  เชียงราย 2407 ตกลงราคา รานภักดียนตเจริญ

วงเงินตามสัญญา  2,407.-บาท

29 จางปะรถขุดตัก  ต 1022 เชียงราย 1,200.00 ตกลงราคา ราน  พ.ปยะภัณฑ

วงเงินตามสัญญา 1,200 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มกราคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 138,180.00            กรณีพิเศษ บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด

วงเงินตามสัญญา  138,180  บาท

2 จัดซื้อน้ําดื่ม 570.00                   ตกลงราคา รานตนตาย

วงเงินตามสัญญา  570  บาท

3 จัดซื้อหนังสือพิมพ 400.00                   ตกลงราคา นางจันบาล  ชมภูอินตา

วงเงินตามสัญญา  400  บาท

4 จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก  พรอมเกาอี้ 12,500.00              ตกลงราคา หจก.พาหิรัญเฟอรนิเจอร

วงเงินตามสัญญา  12,500  บาท

5 จัดซื้ออุปกรณทํากระเปา 1,370.00                ตกลงราคา นางฉวีวรรณ  ทองสมบัติ

วงเงินตามสัญญา 1,370  บาท

6 จัดซื้ออุปกรณทําดอกไมจันทร 1,225.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน 

วงเงินตามสัญญา  1,225  บาท

7 จัดซื้อสายยาง 2,800.00                ตกลงราคา รานเลาเฮงกี่

วงเงินตามสัญญา  2,800  บาท

8 จัดซื้อวัสดุ  โครงการสุขาภิบาลอาหาร 2,050.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน 

วงเงินตามสัญญา  2,050  บาท

9 จัดซื้อผาริ้ว  งานรับเสด็จ 15,840.00              ตกลงราคา รายฝายคํา

วงเงินตามสัญญา  15,840  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

10 จัดซื้อเชือกใยเขียว 620.00                   ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  620  บาท

11 ซื้อไมไฝ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 4,800.00                ตกลงราคา นางสาวภาวินี  เงินหมื่น

วงเงินตามสัญญา  4,800  บาท

12 จัดซื้อวัสดุ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 1,127.00                ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  1,127  บาท

13 จัดซื้อหญานวลนอย 37,000.00              ตกลงราคา รานพุมพันธไม

วงเงินตามสัญญา  37,000  บาท

14 จัดซื้อวัสดุถนนคนเดิน 19,870.00              ตกลงราคา รานสมพลการไฟฟา

วงเงินตามสัญญา 19,870 บาท

15 จัดซื้อของสมนาคุณ  อบรมผูนําชุมชน 2,500.00                ตกลงราคา นางสุพิชญา  ตันติวุฒิกุล

วงเงินตามสัญญา  2,500 บาท

16 จัดซื้อวัสดุกอสราง 4,577.00                ตกลงราคา หจก.เงินทองทวีกอสราง

วงเงินตามสัญญา  4,577 บาท

17 จางเหมาทําปายประกาศเมนูสุขภาพพรอมกรอบ 4,600.00                ตกลงราคา ราน ก.งานพิมพ

วงเงินตามสัญญา  4,600  บาท

18 จางเหมาทําปาย X-Stand  /แผนพับ 6,350.00                ตกลงราคา ราน DJ

วงเงินตามสัญญา  6,350  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 จางเหมาทําปายไวนิล โครงการปองกันและแกไข 1,500.00                ตกลงราคา ราน  ก.งานพิมพ

ปญหาหมอกควัน วงเงินตามสัญญา 1,500  บาท

20 จางเหมาประดับผาริ้ว 6,000.00                ตกลงราคา นายสิงหคํา  คําปา

วงเงินตามสัญญา  6,000  บาท

21 จางซอมเลื่อยยนต 2,080.00                ตกลงราคา รานทนงศักดิ์  ไดนาโม

วงเงินตามสัญญา  2,080บาท

22 จางทําอาหารประชุมสภา 1,890.00                ตกลงราคา นางสาวนิตยาภรณ  ไมตรี

วงเงินตามสัญญา  1,890  บาท

23 จางเหมาทําปายกาดผาถาน 6,870.00                ตกลงราคา ราน ก.งานพิมพ

วงเงินตามสัญญา 6,870 บาท

24 จางเหมาทําเกียรติบัตรตลาดสดนาซื้อ 4,600.00                ตกลงราคา ราน ก.งานพิมพ

วงเงินตามสัญญา  4,600 บาท

25 จางซอมไฟวับวามเรือทองแบน 500.00                   ตกลงราคา เชียงรายเซฟตี้ซิสเท็ม

วงเงินตามสัญญา  500 บาท

26 จางปะยางรถยนต  81-8301  เชียงราย 800.00                   ตกลงราคา ราน พ.ปยะภัณฑ

วงเงินตามสัญญา  4,600  บาท

27 จางทําปายจราจร 4,480.00                ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  4,480  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

28 จางเหมาทําอาหารวาง  โครงการหมอกควัน 3,000.00                ตกลงราคา นางสุพิน  ชื่นชม

วงเงินตามสัญญา 3,000  บาท

29 จางจัดทําอาหารเพื่อสุขภาพ 4,000.00                ตกลงราคา นางสุพิน  ชื่นชม

วงเงินตามสัญญา  4,000  บาท

30 จางทําปายไวนิลพรอมติดตั้ง 1,700.00                ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  1,700 บาท

31 จางทําปายโฟมบอรด 1,220.00                ตกลงราคา ราน ก.งานพิมพ

วงเงินตามสัญญา  1,220  บาท

32 จางตัดตนไม บริเวณลานจอดฮอรับเสด็จ 4,500.00                ตกลงราคา นายสาโรจน  เครื่องสาย

วงเงินตามสัญญา  4,500  บาท

33 จางทําปายไวนิลงานรับเสด็จ 10,953.00              ตกลงราคา ราน ก.งานพิมพ

วงเงินตามสัญญา  10,953 บาท

34 จางเหมาปรับปรุงบันไดทาผาถาน 18,690.00              ตกลงราคา นายสุรัตน  ศรีพรม

วงเงินตามสัญญา 18,690บาท

35 จางทําชอดอกไม 1,200.00                ตกลงราคา นางแสงจันทร  ราชยศ

วงเงินตามสัญญา 1,200  บาท

36 จางเหมาทําอาหารวาง โครงการหมอกควัน 3,000.00                ตกลงราคา นางสุพิน  ชื่นชม

วงเงินตามสัญญา  3,000  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

37 จางเหมาจัดนิทรรศการชุมชนปลอดบุหรี่ 5,000.00                ตกลงราคา นางสาวกรรณิการ  ติยะธะ

วงเงินตามสัญญา 5,000  บาท

38 จางเหมาจัดเวทีสัมนาพิษภัยบุหรี่ 8,000.00                ตกลงราคา นายชัยพฤกษ  ทุขนิโรธ

วงเงินตามสัญญา  8,000  บาท

39 จางเหมาทําขาวกลอง 17,500.00              ตกลงราคา นางอารีวรรณ  โนวิชัย

วงเงินตามสัญญา  17,500 บาท

40 จางเหมาทําปายไวนิลปรับปรุงภูมิทัศน 7,290.00                ตกลงราคา ราน ก.งานพิมพ

วงเงินตามสัญญา  7,290 บาท

41 จางทําปายประชาสัมพันธสํานักงานทะเบียนทองถิ่น 2,300.00                ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา 2,300  บาท

42 จางเหมาทําอาหารกลางวันอาหารวาง อบรมผูนําชุมชน 6,000.00                ตกลงราคา นางสุพิน  ชื่นชม

วงเงินตามสัญญา  6,000 บาท

43 จางเหมารถ  อบรมผูนําชุมชน 60,000.00              ตกลงราคา บ.ภูฝาง  จํากัด

วงเงินตามสัญญา 60,000  บาท

44 จางซักผาริ้ว  ผาคลุมโตะ 2,700.00                ตกลงราคา นางจันทนา  บุญทา

วงเงินตามสัญญา 2,700  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 155,057.00            กรณีพิเศษ บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด

วงเงินตามสัญญา  155,057 บาท

2 จัดซื้อน้ําดื่ม  365.00                   ตกลงราคา รานตนตาย

วงเงินตามสัญญา  365 บาท

3 จัดซื้อหนังสือพิมพ 460.00                   ตกลงราคา นางจันบาล  ชมภูอินตา

วงเงินตามสัญญา  460  บาท

4 จัดซื้อวัสดุวันสตรีสากล 1,355.00                ตกลงราคา รานฝงโขง

วงเงินตามสัญญา  1,355  บาท

5 จัดซื้อวัสดุกอสราง  สํานักปลัด 2,675.00                ตกลงราคา รานฟูแสง

วงเงินตามสัญญา  2,675  บาท

6 จัดซื้อกระดาษชําระ 2,000.00                ตกลงราคา นางวิภาพร  พรมรัตน

วงเงินตามสัญญา  2,000  บาท

7 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 290.00                   ตกลงราคา รานเอี่ยมเส็ง

วงเงินตามสัญญา  290  บาท

8 จัดซื้อไฟกระพริบ 10,551.27              ตกลงราคา รานเจริญแสงการไฟฟา

วงเงินตามสัญญา  10,551.27  บาท

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 10,318.00              ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  10,318  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มีนาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ปดเทอม 376,978.74            กรณีพิเศษ บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด

วงเงินตามสัญญา  155,057 บาท

11 จัดซื้อวัสดุจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 2,575.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  365 บาท

12 จัดซื้อวัสดุโครงการปองกันโรคไขเลือดออก 12,250.00              ตกลงราคา เชียงรายเซฟตี้ซิสเท็ม

วงเงินตามสัญญา 12,250  บาท

13 จัดซื้อแกส  อบรมดับเพลิง 365.00                   ตกลงราคา รานตนตาย

วงเงินตามสัญญา  365  บาท

14 จัดซื้อยางรถพรอมเปลี่ยน  รถ กจ.4586  เชียงราย 26,000.00              ตกลงราคา หจก.เอส.เค.ยางยนตเชียงราย

วงเงินตามสัญญา  26,000 บาท

15 จัดซอวัสดุโครงการแผนที่ภาษี 9,845.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  9,845  บาท

16 จัดซอกระเชาของที่ระลึก 3,000.00                ตกลงราคา นางสุพิชญา  ตันติสกุล

วงเงินตามสัญญา  290  บาท

17 จัดซื้อกุญแจปากตาย 5,000.00                ตกลงราคา บ.สามกิจ

วงเงินตามสัญญา  5,000  บาท

18 จัดซื้อบันได 8,000.00                ตกลงราคา บ.สามกิจ

วงเงินตามสัญญา  8,000  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มีนาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สาธารณสุข 7,118.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  7,118 บาท

20 จัดซื้อของที่ระลึก  โรงเรียนผูสูงอายุ 1,500.00                ตกลงราคา นางสุพิชญา  ตันติสกุล

วงเงินตามสัญญา  1,500 บาท

21 จัดซื้อวัสดุกอสราง ปรับปรุงศาลหลักเมือง 25,322.00              ตกลงราคา หจก.เงินทองทวีกอสราง

วงเงินตามสัญญา 25,322  บาท

22 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงอบรมโครงการจัดงานวัน อปพร. 498.00                   ตกลงราคา บ.นครพาทรัพยเจริญ

วงเงินตามสัญญา  498 บาท

23 จางทําอาหารวันสตรีสากล 7,200.00                ตกลงราคา นางสุพิน  ชื่นชม

วงเงินตามสัญญา  7,200  บาท

24 จางทําปาย  เกียรติบัตร วันสตรีสากล 1,430.00                ตกลงราคา ราน ก.งานพิมพ

วงเงินตามสัญญา  1,430  บาท

25 จางซอมรถ 81-8301  เชียงราย 300.00                   ตกลงราคา รานสหแทรกเตอร

วงเงินตามสัญญา 300  บาท

26 จางซอมรถ  81-0213  เชียงราย 2,200.00                ตกลงราคา อูเฮงเซอรวิส

วงเงินตามสัญญา 2,200  บาท

27 จางเหมาทําอาหารวาง  ประชุมจัดหารประโยชน 350.00                   ตกลงราคา นางอารีวรรณ  โนวิชัย

จากทรัพยสิน วงเงินตามสัญญา  350  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มีนาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

28 จางจัดทําพานพุมดอกไมสด 300.00                   ตกลงราคา รานหลาดอกไมสด

วงเงินตามสัญญา  300 บาท

29 จางซอมแผงควบคุมสลับคูสายโทรศัพท 12,300.00              ตกลงราคา รานโชคดี  โทรศัพท

วงเงินตามสัญญา  12,300 บาท

30 จางเหมาทําอาหารวางประชุมประชาคม 6,000.00                ตกลงราคา นางสาวมัลลิกา  ตานะอาจ

วงเงินตามสัญญา  6,000  บาท

31 จัดทําปายประชาชม 290.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  290 บาท

32 จางทําปายไวนิล โครงการอบรมวอปพร 432.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  432  บาท

33 จางจัดทําอาหาร  โครงการอบรม อปพร. 8,400.00                ตกลงราคา นางสุพิน  ชื่นชม

วงเงินตามสัญญา  8,400  บาท

34 จางซอมรถ  กค.6538  เชียงราย 18,343.00              ตกลงราคา บ.มาสดา  สินธานี

วงเงินตามสัญญา 18,343 บาท

35 จางปะยางรถขุดตัก  ต.1022 600.00                   ตกลงราคา ราน พ.ปยภัณฑ

วงเงินตามสัญญา  600  บาท

36 จางทําปายศึกษาดูงาน 450.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  450  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มีนาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้อน้ําดื่ม 560.00                   ตกลงราคา รานตนตาย

วงเงินตามสัญญา  560.-บาท

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ 340.00                   ตกลงราคา นางจันบาล  ชมภูอินตา

วงเงินตามสัญญา 340.- บาท

3 จัดซื้อวัสดุกอสราง  กองชาง 30,292.00              ตกลงราคา หจก.เงินทองทวีกอสราง

วงเงินตามสัญญา  30,292.-บาท

4 จัดซื้อวัสดุงานสงกราต 4,186.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา   4,186  บาท

5 จัดซื้อน้ําดื่ม  อาหารวาง  โครงการ 7 วันอันตราย 4,949.00                ตกลงราคา รานตนตาย

วงเงินตามสัญญา  4,949  บาท

6 จัดซื้อวัสดุกอสราง  สํานักปลัด 1,920.00                ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  1,920  บาท

7 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง  งานขยะ 100,000.00            ตกลงราคา บ.นครพาทรัพยเจริญ

วงเงินตามสัญญา  100,000  บาท

8 จัดซอเครื่องตัดแตงพุมไม 7,800.00                ตกลงราคา บ.สามกิจ

วงเงินตามสัญญา  7,800  บาท

9 จัดซอเครื่องตัดหญาขอแข็ง 38,000.00              ตกลงราคา บ.สามกิจ

วงเงินตามสัญญา  38,000  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  เมษายน  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองการศึกษา 4,247.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  4,247.-บาท

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองคลัง 21,235.00              ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา 21,235.- บาท

12 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร  กองคลัง 7,300.00                ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  7,300.-บาท

13 จัดซื้อน้ําดื่ม 910.00                   ตกลงราคา รานตนตาย

วงเงินตามสัญญา   910  บาท

14 จัดซื้อหนังสือพิมพ 360.00                   ตกลงราคา นางจันบาล  ชมภูอินตา

วงเงินตามสัญญา  360 บาท

15 จางซอมรถ  บม  44  เชียงราย 680.00                   ตกลงราคา รานทนงศักดิ์  ไดนาโม

วงเงินตามสัญญา  680  บาท

16 จางทําอาหารวันผูสูงอายุ 24,000.00              ตกลงราคา นางสุพิน  ชื่นชม

วงเงินตามสัญญา  24,000  บาท

17 จัดทําปายโครงการ  วันผูสูงอายุ 430.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  430  บาท

18 จัดจางทําปาย  อบรม อปพร. 430.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  430  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  เมษายน  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 จางจัดสถานที่จัดการแขงขันเรือพาย 35,000.00              ตกลงราคา นายสมบูรณ  สีใส

วงเงินตามสัญญา 35,000.-บาท

20 จางทําปายประชาสัมพันธ งานสงกรานต 43,974.00              ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  43,974.- บาท

21 จางตกแตงขบวนรถแหหลวงพอเพชร 3,000.00                ตกลงราคา นายทวี  ธัญญาสิทธิ์

วงเงินตามสัญญา 3,000.-บาท

22 จางตกแตงขบวนรถแหพระแกว 3,000.00                ตกลงราคา นายอราม  แกวกิ่งจันทร

วงเงินตามสัญญา   3,000  บาท

23 จางตกแตงขบวนรถแหพระศรีสบสม 3,000.00                ตกลงราคา นายบุญสง  ไชยรินทร

วงเงินตามสัญญา  3,000 บาท

24 จางตกแตงขบวนรถแหพระประธาน 3,000.00                ตกลงราคา นายเสมือน  ดีแกว

วงเงินตามสัญญา  3,000  บาท

25 จางเหมาทําอาหารโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 5,600.00                ตกลงราคา นางสุพิน  ชื่นชม

วงเงินตามสัญญา  5,600 บาท

26 จางปะยางรถ  81-8301 400.00                   ตกลงราคา ราน  พ.ปยภัณฑ

วงเงินตามสัญญา  400  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  เมษายน  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้อน้ําดื่ม 670.00                   ตกลงราคา รานตนตาย เสนอราคาต่ําสุด

งบประมาณตามสัญญา  670.-บาท

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ 440.00                   ตกลงราคา นางจันบาล  ชมภูอินตา เสนอราคาต่ําสุด

งบประมาณตามสัญญา  440.-บาท

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 13,800.00              ตกลงราคา เชียงรายเซฟตี้ซิสเท็ม

วงเงินตามสัญญา  13,800.-บาท

4 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 152,577.04            ตกลงราคา บ.เชียงใหมเฟชรมิคล

วงเงินตามสัญญา  152,577.04.-บาท

5 จัดซื้อวัสดุ  โรงเรียนผูสูงอายุ 1,860.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  1,860  บาท

6 จางเหมาซักผาคลุมโตะ  เกาอี้ 700.00                   ตกลงราคา นางกัลยา  ไชยโย

วงเงินตามสัญญา  700  บาท

7 จางตรวจเช็คระยะไมล  รถ กจ.4586  เชียงราย 5,357.00                ตกลงราคา บ.โตโยตาเชียงราย

วงเงินตามสัญญา  5,357  บาท

8 จางเหมาจัดหาอาหารวางประชุมแผนพัฒนาฯ 550.00                   ตกลงราคา น.ส.นิศากร  จินะราช

วงเงินตามสัญญา  550  บาท

9 จางเหมาทําอาหารเลี้ยงรับรองการประชุมสภา 2,310.00                ตกลงราคา น.ส.แสงหลา  ขายแกว

วงเงินตามสัญญา  2,310  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 152,577.04            ตกลงราคา บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด

วงเงินตามสัญญา  152,577.04  บาท

2 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,230.00                ตกลงราคา รานตนตาย

วงเงินตามสัญญา  1,230  บาท

3 จัดซื้อหนังสือพิมพ 440.00                   ตกลงราคา นางจันบาล  ชมภูอินตา

วงเงินตามสัญญา 440  บาท

4 จัดซื้อวัสดุกอสราง กองชาง 3,700.00                ตกลงราคา บ.สามกิจ

วงเงินตามสัญญา  3,700  บาท

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  งานปองกันญ 2,975.00                ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  2,975  บาท

6 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  สํานักปลัด 1,735.00                ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  1,735  บาท

7 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ศพด.  โรงเรียน 2,928.00                ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  2,928  บาท

8 จัดซื้อวัสดุกอสราง 3,172.00                ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  3,172  บาท

9 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ยางรถยนต บม 44 51,200.00              ตกลงราคา ราน พ.ปยะภัณฑ

วงเงินตามสัญญา  51,200  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มิถุนายน  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

10 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  งานรักษาความสงบ 7,840.00                ตกลงราคา ราน เอส.ซัพพลาย

วงเงินตามสัญญา  7,840  บาท

11 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  งานรักษาความสงบ 1,535.00                ตกลงราคา นายวรธน  เทวิน

วงเงินตามสัญญา  1,535  บาท

12 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด 7,790.00                ตกลงราคา นายวรธน  เทวิน

วงเงินตามสัญญา 7,790  บาท

13 จัดซื้อถาน 800.00                   ตกลงราคา นางจิราภา  จันตะไพร

วงเงินตามสัญญา 800  บาท

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 7,807.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  7,807  บาท

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงานบรรเทา 1,876.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  1,876 บาท

16 จัดซื้อวสดุเครื่องแตงกาย 1,550.00                ตกลงราคา นายวรธน  เทวิน

วงเงินตามสัญญา 1,550  บาท

17 จัดซอวัสดุสํานักงาน กองสาธารณสุข 1,400.00                ตกลงราคา นายวรธน  เทวิน

วงเงินตามสัญญา  1,400  บาท

18 จัดซื้อเกาอี้บุนวม 46,000.00              ตกลงราคา รานสุขใจ

วงเงินตามสัญญา  46,000  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มิถุนายน  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 จัดซื้อโตะอเนกประสงค 46,500.00              ตกลงราคา รานสุขใจ

วงเงินตามสัญญา  46,500  บาท

20 จัดซื้อน้ํามันโครงการปองกันและระงับอัคคีภัย 1,000.00                ตกลงราคา บ.นครพาทรัพยเจริญ

วงเงินตามสัญญา  1,000 บาท

21 จัดซื้อวัสดุกอสราง  กองชาง 3,890.00                ตกลงราคา หจก.เงินทองทวีกอสราง

วงเงินตามสัญญา 3,890  บาท

22 จัดซื้อวัสดุกอสรางซอมแซมอาคารพิพิธภัณฑ 50,833.00              ตกลงราคา หจก.เงินทองทวีกอสราง

วงเงินตามสัญญา 50,833 บาท

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด 21,300.00              ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  21,300  บาท

24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองการศึกษา 8,890.00                ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  8,890 บาท

25 จัดซื้อกลีบกุหลาบ/ตนเทียน 7,000.00                ตกลงราคา นางพวงรัตน  แสงเพชร

วงเงินตามสัญญา 7,000  บาท

26 จัดซื้อเกาอี้  กองชาง 9,150.00                ตกลงราคา รานแฝดเฟอรนิเจอร

วงเงินตามสัญญา  9,150 บาท

27 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองชาง 8,670.00                ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  8,670  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มิถุนายน  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

28 จางเหมาปรับเกลี่ยบอขยะ 50,000.00              ตกลงราคา นายสายัญ  พานแกว

วงเงินตามสัญญา  50,000  บาท

29 จางเหมาสูบสวม 1,000.00                ตกลงราคา นายรัตน  ริมสอน

วงเงินตามสัญญา  1,000 บาท

30 จางซอมเครื่องดูดฝุน 600.00                   ตกลงราคา บ.ลุกซประเทศไทยจํากัด

วงเงินตามสัญญา  600  บาท

31 จางเหมาทําอาหารวาง  โรงเรียนผูสูงอายุ 2,400.00                ตกลงราคา นางสุกัญญา  พลสาร

วงเงินตามสัญญา 2,400 บาท

32 จางซอมรถน้ํา  80-9269  เชียงราย 1,080.00                ตกลงราคา รานทนงศักดิ์ไดนาโม

วงเงินตามสัญญา  1,080  บาท

33 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง  รถ นข 3800 เชียงราย 2,670.00                ตกลงราคา ราน พ.ปยภัณฑ

วงเงินตามสัญญา  2,670  บาท

34 จางซอมปมลม 1,600.00                ตกลงราคา รานทนงศักดิ์ไดนาโม

วงเงินตามสัญญา 1,600  บาท

35 จางทําอาหาร อบรมปองกันและระงับอุคคีภัย 3,900.00                ตกลงราคา นางสุพิน  ชืนชม

วงเงินตามสัญญา  3,900 บาท

36 จางทําปายอบรมปองกันและระงับอุคคีภัย 345.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  345  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มิถุนายน  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

37 จางเหมาทําอาหารอบรมกลุมอาชีพและประชาชนทั่วไป 7,800.00                ตกลงราคา นางสุพิน  ชืนชม

วงเงินตามสัญญา  7,800   บาท

38 จางทําปาย อบรมกลุมอาชีพและประชาชนทั่วไป 345.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  345 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มิถุนายน  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 124,835.76            กรณีพิเศษ บ.เชียงใหมเฟรชมิคล

วงเงินตามสัญญา  124,835.76บาท

2 จัดซื้อชุดดรัมเครื่องพิมพ  สํานักปลัด 6,400.00                ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  6,400.-บาท

3 จัดซื้อวัสดุเทียน 20,000.00              ตกลงราคา รานมณเฑียรทองชัยพทณิชย

วงเงินตามสัญญา  20,000.-บาท

4 จัดซื้อวัสดุ  อบรมมังคุเทศ 1,397.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา 1,397.- บาท

5 จัดซื้อกระเปาผาใสเอกสาร 1,920.00                ตกลงราคา นางฉวีวรรณ  พวงสมบัติ

วงเงินตามสัญญา  1,920 บาท

6 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 26,345.00              ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  26,345 บาท

7 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 70,800.00              ตกลงราคา รุงจรัสเอ็นจิเนียริ่ง

วงเงินตามสัญญา  70,800  บาท

8 จัดซื้อวัสดุกอสราง 6,330.00                ตกลงราคา หจก.เงินทองทวีกอสราง

วงเงินตามสัญญา  6,330  บาท

9 จัดซอธงเฉลิมพระชนมพรรษา 3,100.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  3,100  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

10 จัดซื้อน้ําดื่ม  300.00                   ตกลงราคา รานตนตาย

วงเงินตามสัญญา  300  บาท

11 จัดซื้อหนังสือพิมพ 635.00                   ตกลงราคา นางจันบาล  ชมภูอินตา

วงเงินตามสัญญา  635 บาท

12 จัดซื้อไมกวาด  งานกําจัดขยะ 1,000.00                ตกลงราคา นางนรานันท  ไชยราช

วงเงินตามสัญญา  1,000  บาท

13 จัดซื้อไมกวาด  งานเคหะและชุมชน 1,000.00                ตกลงราคา นางนรานันท  ไชยราช

วงเงินตามสัญญา  1,000  บาท

14 จัดซื้อไมกวาด  งานบริหารสาธารณสุข 500.00                   ตกลงราคา นางนรานันท  ไชยราช

วงเงินตามสัญญา  500 บาท

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด 490.00                   ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  490  บาท

16 จัดซื้ออุปกรณสื่อสาร  งานบรรเทาฯ 3,000.00                ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  3,000 บาท

17 จัดซื้อกระเปาเอกสาร 5,000.00                ตกลงราคา นางสาวขวัญฤทัย  สนิทดี

วงเงินตามสัญญา  5,000 บาท

18 จัดซื้อแบตเตอรี่ บธ  1192  เชียงราย 3,200.00                ตกลงราคา รานทนงศักดิ์  ไดนาโม

วงเงินตามสัญญา  3,200  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 จางทําปายประชาสัมพันธโครงการเขาพรรษา 5,700.00                ตกลงราคา รานคลาสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  5,700 บาท

20 จางจัดสถานที่หลอเทียน  วัดสบสม 2,000.00                ตกลงราคา นางยุทิน  ออนคําเหลือง

วงเงินตามสัญญา 2,000 บาท

21 จางจัดสถานที่หลอเทียน  วัดหาดไคร 2,000.00                ตกลงราคา นายอรุณ  ไมตรี

วงเงินตามสัญญา  2,000  บาท

22 จางจัดสถานที่หลอเทียน  วัดหลวงไชยสถาน 2,000.00                ตกลงราคา นายบรรจบ  ปนทะยม

วงเงินตามสัญญา  2,000  บาท

23 จางจัดสถานที่หลอเทียน  วัดศรีดอนชัย 2,000.00                ตกลงราคา นายอราม  แกวกิ่งจันทร

วงเงินตามสัญญา  2,000บาท

24 จางจัดสถานที่หลอเทียน  วัดสบสม 2,000.00                ตกลงราคา นายบุญสง  ไชยรินทร

วงเงินตามสัญญา  2,000  บาท

25 จางเหมาทําอาหารอบรมมังคุเทศก 3,840.00                ตกลงราคา นางสุพิน  ชื่นชม

วงเงินตามสัญญา  3,840 บาท

26 จางทําปายอบรมมังคุเทศก 345.00                   ตกลงราคา รานคลาสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  345บาท

27 จางทําปายออกเสียงประชามติ 1,382.00                ตกลงราคา รานคลาสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  1,382 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

28 จางเหมาทําที่ติดธงพรอมติดตั้ง 9,600.00                ตกลงราคา นายเรวัฒน  สุววรณลักษณ

วงเงินตามสัญญา  9,600 บาท

29 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 1,500.00                ตกลงราคา นายธีระ  ศรีธาราธิคุณ

วงเงินตามสัญญา 1,500 บาท

30 จางทําปายโฟมบอรด 1,822.00                ตกลงราคา รานคลาสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  1,822 บาท

31 จางทําพระบรมฉายาลักษณ 345.00                   ตกลงราคา รานคลาสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  345 บาท

32 จางจัดกิจกรรมโครงการปลอดบุหรี่ 14,920.00              ตกลงราคา นางณัฐกานต  ทาเอย

วงเงินตามสัญญา  14,920  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 152,142.76            กรณีพิเศษ บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด

วงเงินตามสัญญา  152,142.76 บาท

2 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,230.00                ตกลงราคา รานตนตาย

วงเงินตามสัญญา  1,230  บาท

3 จัดซื้อหนังสือพิมพ 440.00                   ตกลงราคา นางจันบาล  ชมภูอินตา

วงเงินตามสัญญา  440  บาท

4 จัดซื้อชุดกีฬา ทีมฟุตบอล 4,400.00                ตกลงราคา รานบัณฑิตนอย

วงเงินตามสัญญา 4,400  บาท

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 3,300.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  3,300  บาท

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  งานบรรเทา 1,875.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา 1,875  บาท

7 จัดซื้อวัสดุไฟฟา  งานบรรเทา 4,865.00                ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  4,865  บาท

8 จัดซื้อวัสดุโครงการ  5 ส. 2,520.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา 2,520  บาท

9 จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมทํากระเปา 4,700.00                ตกลงราคา รานโชติจรัญ

วงเงินตามสัญญา  4,700  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  สิงหาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

10 จางทําปายขั้นตอนการใชอินเตอรเน็ต 760.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  760  บาท

11 จางสํารวจความพึงพอใจ 11,000.00              ตกลงราคา ม.ราชภัฎเชียงราย

วงเงินตามสัญญา  11,000 บาท

12 จางทําปายจุดใหบริการอินเตอรเน็ต 3,200.00                ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา 3,200  บาท

13 จางทําปายโครงการอบรมทํากระเปา 345.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา 345 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  สิงหาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซอวัสดุคอมพิวเตอร  กองสาธารณสุข 9,165.00                ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  9,165.-บาท

2 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 152,142.76            ตกลงราคา บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด

วงเงินตามสัญญา  152142.76.-บาท

3 จัดซื้อวัสดุอบรมเบาหวาน 500.00                   ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  500  บาท

4 จัดซื้อวัสดุอบรมเอดส 2,174.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  2,174  บาท

5 จัดซื้อวัสดุกอสราง  16,650.00              ตกลงราคา หจก.เงินทองทวีกอสราง

วงเงินตามสัญญา  16,650  บาท

6 จัดซื้อน้ําดื่ม 800.00                   ตกลงราคา รานตนตาย

วงเงินตามสัญญา  800  บาท

7 จัดซื้อหนังสือพิมพ 380.00                   ตกลงราคา นางจันบาล  ชมภูอินตา

วงเงินตามสัญญา  380  บาท

8 จัดซื้อวัสดุอบรมกลุมอาชีพ (เย็บเสื้อ) 4,835.00                ตกลงราคา นางจรัญญา  แซวาง

วงเงินตามสัญญา  4,835  บาท

9 จัดซื้อวัสดุอบรมเย็บเสื้อ 5,000.00                ตกลงราคา นางจันทรา  ยงยืน

วงเงินตามสัญญา  5,000  บาท
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10 จัดซื้อวัสดุแตงกาย  งานเคหะ 1,490.00                ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา  1,490.-บาท

11 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร  งานเคหะ 2,980.00                ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา  2,980.-บาท

12 จัดซื้อวัสดุ  วิทยาศาสตร กําจัดขยะ 2,000.00                ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา  2,000  บาท

13 จัดซื้อวัสดุ งานบานงานครัว 4,800.00                ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา 4,800  บาท

14 จัดซื้อยางรถยนต  กค.6538 7,600.00                ตกลงราคา รานพ.ปยะภัณฑ

วงเงินตามสัญญา  7,600 บาท

15 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  งานกําจัดขยะ 7,800.00                ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา 7,800  บาท

16 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 13,000.00              ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา  13,000  บาท

17 จัดซื้อเสื้อแขงขันกีฬาเรือพาย 7,200.00                ตกลงราคา รานบัณฑิตนอย

วงเงินตามสัญญา  7,200  บาท

18 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 6,377.00                ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา  6,377 บาท
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19 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  สํานักปลัด 7,140.00                ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา  7,140.-บาท

20 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  สาธารณสุข 16,020.00              ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  16,020.-บาท

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5,430.00                ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  5,430  บาท

22 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 5,257.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา 5,257  บาท

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองคลัง 11,913.00              ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  11,913 บาท

24 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองชาง 8,078.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา 8,078  บาท

25 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สาธารณสุข 8,505.00                ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  8,505 บาท

26 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ปดเทอม 172,595.22            ตกลงราคา บ.เชียงใหมเฟชรมิคล

วงเงินตามสัญญา  172,595.22  บาท

27 จัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาโรงเรียนผูสูงอายุ 395.00                   ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  395บาท
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28 จัดซื้อวัสดุโครงการทําปุยหมักจากขยะ 3,495.00                ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา  3,495.-บาท

29 จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 180.00                   ตกลงราคา หจก.เฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  180.-บาท

30 จัดซื้อไฟหยดน้ํา 47,500.00              ตกลงราคา รานสมนึกการไฟฟา

วงเงินตามสัญญา  47,500  บาท

31 จัดซื้อไมดอกไมประดับ 13,400.00              ตกลงราคา รนพุมพันธไม

วงเงินตามสัญญา  13,400  บาท

32 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 25,160.00              ตกลงราคา หจก.เจริญแสงการไฟฟา

วงเงินตามสัญญา  25,160 บาท

33 จางทําแผนพับศูนยขอมูลขาวสาร 8,500.00                ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา 8,500 บาท

34 จางทําปายไวนิล 345.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  345 บาท

35 จางทําสติ๊กเกอร 16,400.00              ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  16,400  บาท

36 จางซอมรถ  81-2086  เชียงราย 4,472.00                ตกลงราคา รานภักดียนตเจริญ

วงเงินตามสัญญา  4,472บาท
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37 จางทําอาหารกลางวันอบรมพัฒนาศูนยสุขภาพ 3,750.00                ตกลงราคา นางสุพิน  ชื่นชม

วงเงินตามสัญญา  3,750.-บาท
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