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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง งานบริหารงานทั่วไป 60,000.- ตกลงราคา หจก.นครพาทรัพยเจริญ

งบประมาณตามสัญญา  60,000.-บาท

2 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง งานปองกันฯ 60,000.- ตกลงราคา หจก.นครพาทรัพยเจริญ

งบประมาณตามสัญญา  60,000-บาท

3 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง งานบริหารงานสาธารณสุข 1,500.- ตกลงราคา หจก.นครพาทรัพยเจริญ

งบประมาณตามสัญญา  1,500.-บาท

4 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง งานเคหะและชุมชน 30,000.- ตกลงราคา หจก.นครพาทรัพยเจริญ

งบประมาณตามสัญญา  30,000-บาท

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

งบประมาณตามสัญญา  100,000-บาท

6 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว 70,000.- ตกลงราคา หจก.นครพาทรัพยเจริญ

กับการโยธา งบประมาณตามสัญญา  70,000-บาท

7 จัดซื้อน้ําดื่ม 405.- ตกลงราคา รานตนตาย

งบประมาณตามสัญญา  405-บาท

8 จัดซอวัสดุกอสราง  กองชาง 4,500.- ตกลงราคา หจก.เงินทองทวีกอสราง

งบประมาณตามสัญญา  4,500.-  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



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

9 จัดจางทําพวงมาลาดอกไมวันปยะ 800.- ตกลงราคา นางนงคคาร  สุคําฟอง

งบประมาณตามสัญญา       800.-บาท

10 จัดจางปะยางรถขยะ  81-8301 800.00.- ตกลงราคา ราน  พ.ปยะภัณฑ

งบประมาณตามสัญญา  800.-บาท

11 จัดจางซอมรถจักรยานยนต ขรข 61 500.- ตกลงราคา รานสุบินิอะไหลยนต

งบประมาณตามสัญญา  450.-บาท

12 เชาเครื่องถายเอกสาร (ตุลาคม - ธันวาคม) 12,000.- ตกลงราคา ราน ส.การพิมพ

งบประมาณตามสัญญา  12,000.- บาท

13 โครงการกอสรางรูปปนปลาบึก 500,000.- ตกลงราคา นายภานุพงศ  สวาง

งบประมาณตามสัญญา 500,000.-  บาท

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศาลเจาพอหลักเมือง 997,000.- สอบราคา หจก.ส.สองเมือง คอนสตรัคชั่น

งบประมาณตามสัญญา 997,000.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้อน้ําดื่ม 875.00                   ตกลงราคา รานตนตาย

งบประมาณตามสัญญา  875  บาท

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ 420.00                   ตกลงราคา นางจันบาล  ชมภูอินตา

งบประมาณตามสัญญา  420 บาท

3 จัดซื้อผาริ้ว โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 7,200.00                ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

งบประมาณตามสัญญา  7,200 บาท

4 จัดซื้อวัสดุ  โครงการลดอุบัติเหตุ 18,677.00              ตกลงราคา รานรัตนล

งบประมาณตามสัญญา  18,677  บาท

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟา  ลานผาถาน 9,475.00                ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

งบประมาณตามสัญญา  9475  บาท

6 จัดซื้อวัสดุกอสราง ทําเขื่อนปองกันตลิ่ง 1,450.00                ตกลงราคา หจก.เงินทองทวีกอสราง

งบประมาณตามสัญญา  1,450บาท

7 จัดซื้อวัสดุกอสรางประตูหองน้ําหนาวัดหาดไคร 5,440.00                ตกลงราคา หจก.เงินทองทวีกอสราง

งบประมาณตามสัญญา 5,440  บาท

8 จัดซื้อวัสดุกอสรางประตูหองน้ําบริเวณพิพิธภัณธ 3,200.00                ตกลงราคา หจก.เงินทองทวีกอสราง

ปลาบึก งบประมาณตามสัญญา  3,200  บาท

9 จัดซื้อวัสดุกอสรางซอมถนนสายเลียบน้ําโขง 10,275.00              ตกลงราคา หจก.เงินทองทวีกอสราง

งบประมาณตามสัญญา  10,275  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

10 จัดซื้อสายแลน 500.00                   ตกลงราคา รานพงศคอมพิวเตอร

งบประมาณตามสัญญา  500  บาท

11 จัดซื้อเครื่องทองนอย 1,250.00                ตกลงราคา รานเฟริสเครื่องเขียน

งบประมาณตามสัญญา  1,250บาท

12 จัดซื้อพระบรมสาทิศลักษณ 4,000.00                ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

งบประมาณตามสัญญา 4,000 บาท

13 จัดซื้อวัสดุจัดทําแผน 210.00                   ตกลงราคา รานเฟริสเครื่องเขียน

งบประมาณตามสัญญา 210บาท

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองสาธารณสุข 4,791.00                ตกลงราคา รานเฟริสเครื่องเขียน

งบประมาณตามสัญญา  4,791 บาท

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองคลัง 9,999.00                ตกลงราคา รานเฟริสเครื่องเขียน

งบประมาณตามสัญญา 9,999  บาท

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองคลัง 24,530.00              ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

งบประมาณตามสัญญา  24,530  บาท

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองชาง 9,370.00                ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

งบประมาณตามสัญญา  9,370  บาท

18 จางตรวจเช็คทําความสะอาดเครืองปรับอากาศ 550.00                   ตกลงราคา รานเชียงของเครื่องเย็น

งบประมาณตามสัญญา  550  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 จางตรวจเช็ครถยนต กจ 4586 3,922.62                ตกลงราคา บ.โตโยตา

งบประมาณตามสัญญา  3,922.62 บาท

20 จางซอมแอร หองสํานักปลัด 1,000.00                ตกลงราคา รานเชียงของเครื่องเย็ย

โรคไขเลือดออก งบประมาณตามสัญญา  1,000 บาท

21 จางทําโคมเงี้ยว 99,000.00              ตกลงราคา นายสุทธิรักษ  แกวคํา

งบประมาณตามสัญญา  99,000  บาท

22 จางเหมาประดับผาริ้วพรอมจัดดอกไม 9,030.00                ตกลงราคา นายสุทธิรักษ  แกวคํา

งบประมาณตามสัญญา 9,030 บาท

23 จางทําปายไวนิล โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย 9,172.00                ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

งบประมาณตามสัญญา 9,172 บาท

24 จางทําปายโครงการจัดทําแผน 345.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

งบประมาณตามสัญญา  345  บาท

25 จางทําอาหารจัดทําแผน 9,350.00                ตกลงราคา นายธนดล  คําจันทร

งบประมาณตามสัญญา 9,350  บาท

26 จางทําตัวหนังสือ โครงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 25,000.00              ตกลงราคา นายสุทธิรักษ  แกวคํา

งบประมาณตามสัญญา 25,000  บาท

27 จางซอมเครื่องเสียงไรสาย 114,450.00            ตกลงราคา นายจักรพันธ  แสงเพชร

งบประมาณตามสัญญา  114,450  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

28 จางประกอบรถชมวิว ขนาดไมนอยกวา  24  ที่นั่ง 930,000.00            ตกลงราคา บ.ไพบูลย  เพชรบุรี จํากัด

งบประมาณตามสัญญา  930,000 บาท

29 จางปรับปรุงอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 499,000.00            ตกลงราคา หจก.เจ.อาร.เอส ธุรกิจ

งบประมาณตามสัญญา  499,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองการศึกษา 4,927.00                ตกลงราคา รานเฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  4,927.-บาท

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 14,578.00              กรณีพิเศษ รานเฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  14,578.-บาท

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองชาง 6,241.00                ตกลงราคา รานเฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา 6,241  บาท

4 จัดซื้อวัสดุตกแตงเวที  ถนนคนเดิน 3,612.00                ตกลงราคา รานเฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  3,612 บาท

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟา  ถนนคนเดิน 4,300.00                ตกลงราคา รานพลการไฟฟา

วงเงินตามสัญญา 4,300  บาท

6 จัดซื้ออุปกรณืไฟฟา  ถนนคนเดิน 30,560.00              ตกลงราคา รานสมนึกการไฟฟา

วงเงินตามสัญญา  30,560 บาท

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สาธารณสุข 9,210.00                ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  9,210  บาท

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด 16,605.00              ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  16,605 บาท

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองการศึกษา 4,040.00                ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  4,040  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

10 จัดซื้อุปกรณตกแตงเวที ถนนคนเดิน 9,720.00                ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา  9,720 .-บาท

11 จัดซื้อวัสดุฟา สํานักปลัด 1,819.00                ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  1,819.-บาท

12 จัดซื้อวัสดุซอมศาลหลักเมือง 2,750.00                ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  2,750 บาท

13 จัดซื้อวัสดุโครงการถนนคนเดิน 5,491.00                ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  5,491  บาท

14 จัดซื้อวัสดุโครงการถนนคนเดิน 1,820.00                ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  1,820  บาท

15 จางทําปายประชาสัมพันธโครงการถนนคนเดิน 6,328.00                ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  6,328 บาท

16 จางเหมาจัดสถานที่ถนนคนเดิน 18,000.00              ตกลงราคา นายวรธน  เทวินทร

วงเงินตามสัญญา 18,000 บาท

17 จางเหมาเครื่องเสียงถนนคนเดิน 12,000.00              ตกลงราคา นายสมบูรณ  สีใส

วงเงินตามสัญญา  12,000 บาท

18 จางทําสติ๊กเกอรติดรถ นข 3800 4,500.00                ตกลงราคา รานนครเทิงการดับเพลิง

วงเงินตามสัญญา  4,500  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 จางทําปายโครงการถนนคนเดิน 652.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  652.-บาท

20 จางเหมาปรับเกลี่ยบอขยะ 50,000.00              ตกลงราคา นายสายัญ  พานแกว

วงเงินตามสัญญา  50,000.-บาท

21 จางทําปาย X-Stand โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 6,360.00                ตกลงราคา ราน ด.ีเจ.ครีเอชั่น

วงเงินตามสัญญา  6,360 บาท

22 จางทําปายไวนิลโครงการศึกษาดูงาน 432.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  432 บาท

23 จางเหมาทําอาหารกลางวัน  โครงการสงเสริมสุขภาพ 30,000.00              ตกลงราคา นายสุพิน  ชื่นชม

ผูสูงอายุ วงเงินตามสัญญา  30,000  บาท

24 จางปะยางรถบรรทุกขยะ  81-8301 400.00                   ตกลงราคา ราน พ.ปยะภัณฑ

วงเงินตามสัญญา  400 บาท

25 จางทําปายวันเด็ก 16,320.00              ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  16,320บาท

26 จางทําปาย/แผนพับ อินเตอรเน็ตไรสาย 9,000.00                ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  9,000  บาท

27 จางเหมาถายเอกสารโครงการสงเสิรมสุขภาพผูสูงอายุ 2,550.00                ตกลงราคา รานเฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  2,550 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

28 โครงการกอสรางแนวปองกันตลิ่งพังดานหลังอาคาร 449,000.00            ตกลงราคา หจก.เจ.อาร.เอส ธุรกิจ

เก็บวัสดุครุภัณฑทางการแพทย วงเงินตามสัญญา  449,000  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2559

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้อของรางวัลงานวันเด็ก 9,000                     ตกลงราคา รานเอี่ยมเส็ง

วงเงินตามสัญญา  9,000.-บาท

2 จัดซื้อตุกตาระบายสี งานวันเด็ก 2,000                     ตกลงราคา นายอารุณ  เกิดผล

วงเงินตามสัญญา 2,000  บาท

3 จัดซื้อวัสดุกิจกรรมวันเด็ก 44,297                   ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา 44,297  บาท

4 จัดซื้อเกาอี้กองคลัง 28,000                   ตกลงราคา รานแฝดเฟอรนิเจอร

วงเงินตามสัญญา 28,000 บาท

5 จัดซื้อโตะทํางาน กองคลัง 25,500                   ตกลงราคา รานแฝดเฟอรนิเจอร

วงเงินตามสัญญา  25,500  บาท

6 จัดซื้อตูเอกสาร  กองชาง 7,500                     ตกลงราคา รานแฝดเฟอรนิเจอร

วงเงินตามสัญญา  7,500  บาท

7 จัดซื้อเกาอี้  กองการศึกษา 14,000                   ตกลงราคา รานแฝดเฟอรนิเจอร

วงเงินตามสัญญา  14,000 บาท

8 จัดซื้อเกาอี้  สํานักปลัด 31,500                   ตกลงราคา รานแฝดเฟอรนิเจอร

วงเงินตามสัญญา  31,500  บาท

9 จัดซื้อกาอี้หองประชุม 70,000                   ตกลงราคา รานแฝดเฟอรนิเจอร

วงเงินตามสัญญา  70,000  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มกราคม  2560

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

10 จัดซื้อตูเหล็ก   สํานักปลัด 6,000                     ตกลงราคา รานแฝดเฟอรนิเจอร

วงเงินตามสัญญา  6,000.-บาท

11 จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ 12,000                   ตกลงราคา รานแฝดเฟอรนิเจอร

วงเงินตามสัญญา 12,000 บาท

12 จัดซื้อยางรุพรอมเปลี่ยน 26,579                   ตกลงราคา รานภักดียนตเจริญ

วงเงินตามสัญญษ 26,579.80  บาท

13 จัดซื้อเมฃ็ดพันธพืช 4,240                     ตกลงราคา หจก.รวมสินชื่นชอบการเกษตร

วงเงินตามสัญญา  4,240 บาท

14 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  งานขยะ 5,560                     ตกลงราคา รานฝงโขง

วงเงินตามสัญญา 5,560  บาท

15 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  งานเคหะ 3,965                     ตกลงราคา รานฝงโขง

วงเงินตามสัญญา  3,965  บาท

16 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  งานสาธารณสุข 3,765                     ตกลงราคา รานฝงโขง

วงเงินตามสัญญา  3,765  บาท

17 จัดซื้อวัสดุกอสราง  งานบรรเทา 8,510                     ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา  8,510บาท

18 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  งานบรรเทา 3,410                     ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา  3,410 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มกราคม  2560

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  สํานักปลัด 3,410                     ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา  3,410.-บาท

20 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  งานบรรเทา 1,906                     ตกลงราคา รานเฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา 1,906บาท

21 จัดซื้อเลื่อยยนต 10,000                   ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา 10,000 บาท

22 จัดซื้อของสมนาคุณ โรงเรียนผูสูงอายุ 1,500                     ตกลงราคา นางสาวจินตนา  ยงยืน

วงเงินตามสัญญา  1,500  บาท

23 จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ 5,400                     ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา 5,400 บาท

24 จัดซื้อวัสดุโครงการมังคุเทศก 1,820                     ตกลงราคา รานเฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา 1,820บาท

25 จัดซื้อกระเปาผา 1,500                     ตกลงราคา นางนารี  สุเรือง

วงเงินตามสัญญา  1,500 บาท

26 จางตกแตงเวทีงานวันเด็ก 5,000                     ตกลงราคา นายสุทธิรักษ  แกวคํา

วงเงินตามสัญญา  5,000 บาท

27 จางเปลี่ยนน้ํามันเกียร  น่ํามันเฟองทาย รถ 81-2086 1,819                     ตกลงราคา รานภักดียนตเจริญ

วงเงินตามสัญญา  1,819 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มกราคม  2560

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

28 ซอมรถขยะ  81-8301 4,800                     ตกลงราคา รานสหแทรกเตอร

วงเงินตามสัญญา  4,800.-บาท

29 ซอมรถขยะ  81-0213 ชร 9,190                     ตกลงราคา อูเฮงเซอรวิส

วงเงินตามสัญญา 9,190 บาท

30 ซอมรถ  บม.44 42,950                   ตกลงราคา รานรุงจรัสเอ็นจิเนียริ่ง

วงเงินตามสัญญา  42,950  บาท

31 จางทําปายไวนิลโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 432                        ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  432  บาท

32 จางเหมาทําอาหารวาง โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 3,500                     ตกลงราคา นางสุพิน  ชื่นขม

วงเงินตามสัญญา  3,500  บาท

33 จางทําปายโฟมบอรด 5 ส. 4,752                     ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  4,752  บาท

34 โครงการติดตั้งปายวิ่งอิเล็คทรอนิกส จอ  LED 1,120,000              สอบราคา บ.LED  โปรเซ็นเตอร

วงเงินตามสัญญา  1,120,000  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มกราคม  2560

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้อวัสุโรงเรียนผูสูงอายุ 7,370.00                ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา  7,370บาท

2 จัดซื้อวัสดุกอสราง กองชาง 131,396.00            ตกลงราคา หจก.เงินทองทวีกอสราง

วงเงินตามสัญญา  131,396  บาท

3 จัดซื้อวัสดุกอสราง  กองชาง 2,100.00                ตกลงราคา รานสามกิจ

วงเงินตามสัญญา  2,100 บาท

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองคลัง 5,000.00                ตกลงราคา รานเฟริสเครืองเขียน

วงเงินตามสัญญา  5,000  บาท

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟา  กองชาง 22,705.00              ตกลงราคา บ.แอลที  โอม

วงเงินตามสัญญา 22,705บาท

6 จางซอมแอมป 9,000.00                ตกลงราคา นายบรรจบ  ยะฝน

วงเงินตามสัญญา  9,000 บาท

7 จางทําปายโครงการคัดกรองเบาหวาน 3,148.00                ตกลงราคา ราน DJ  ครีเอชั่น

วงเงินตามสัญญา  3,148บาท

8 จางถายเอกสาร โครงการคัดกรองเบาหวาน 3,000.00                ตกลงราคา รานเฟริสเครืองเขียน

วงเงินตามสัญญา  3,000  บาท

9 จางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม ปนจักรยานสานรักษ 10,000.00              ตกลงราคา นางสุพิน  ชื่นชม

วงเงินตามสัญญา  10,000  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2560

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

10 จางเหมาตกแตงเวที งานปนจักรยานสานรักษ 13,000.00              ตกลงราคา นายสมศักดิ์  ออนคําเหลือง

วงเงินตามสัญญา 13,000  บาท

11 จางทําปายไวนิล โฟมบอรด ปนจักรยานสานรักษ 6,500.00                ตกลงราคา ราน DJ  ครีเอชั่น

วงเงินตามสัญญา  6,500  บาท

12 จางทํานิทัศนการอนุรักษทรัหยากรธรรมชาติ 4,800.00                ตกลงราคา นางวันเพ็ญ  นาขยัน

วงเงินตามสัญญา  4,800  บาท

13 จางปะยางรถขยะ  81-8301 1,000.00                ตกลงราคา ราน พ.ปยะภัณฑ

วงเงินตามสัญญา  1,000  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2560

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด 9,196.00                กรณีพิเศษ รานเฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  9,196 บาท

2 จัดซื้อของสมนาคุณ  ดูงาน 1,000.00                ตกลงราคา นางสุพิชญา  ตันติสกุล

วงเงินตามสัญญา  1,000 บาท

3 วัสดุ โครงการศึกษาดูงาน 2,943.00                ตกลงราคา รานเฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  2,493 บาท

4 จัดซื้อวัสดุโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1,480.00                ตกลงราคา รานเฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  1,480บาท

5 จัดซื้อเครื่องตัดหญา 9,500.00                ตกลงราคา รานรัชแสงชัย

วงเงินตามสัญญา  9,500  บาท

6 จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 27,625.00              ตกลงราคา รานเพื่อนรักสัตวเลี้ยง

วงเงินตามสัญญา  27,625 บาท

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด 10,660.00              ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม

วงเงินตามสัญญา  10,660  บาท

8 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 5,310.00                ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา  5,310  บาท

9 จัดซื้อวัสดุอบรมโครงการอบรมกลุมพัฒนาสตรี 6,105.00                ตกลงราคา รานรัตนาภรณ

วงเงินตามสัญญา  6,105  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มีนาคม  2560

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย
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10 จัดทําปายโครงการศึกษาดูงาน 432.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา 432  บาท

11 จางทําปายโครงการยาเสพติด 345.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  345 บาท

12 จัดทําอาหารโครงการยาเสพติด 5,600.00                ตกลงราคา นางวิไลวรรณ  วงคแกว

วงเงินตามสัญญา  5,600 บาท

13 จางทําปายโครงการบริหารจัดการขยะ 2,309.00                ตกลงราคา รานดีเจครีเอชั่น

วงเงินตามสัญญา  2,309  บาท

14 จางทําอุปกรณสาธิตการบริหารจัดการขยะ 17,600.00              ตกลงราคา นายทนงศักดิ์  ไชยเจริญ

วงเงินตามสัญญา  17,600  บาท

15 จางทําปายโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 2,140.00                ตกลงราคา รานโปรปริ้น

วงเงินตามสัญญา  2,140  บาท

16 จางทําพานพุมดอกไม 500.00                   ตกลงราคา นายสุทธิรักษื  แกวคํา

วงเงินตามสัญญา  500 บาท

17 จางทําแผนพับโรคพิษสุนัขบา 900.00                   ตกลงราคา รานเฟริสเครื่องเขียน

วงเงินตามสัญญา  900   บาท

18 จางซอมรถบรรทุกน้ํา  80-9269 63,600.00              ตกลงราคา การันตี ออโต  เซอรวิส

วงเงินตามสัญญา  63,600  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มีนาคม  2560

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย
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19 จางทําอาหารอบรมกลุมพัฒนาสตรี 8,000.00                ตกลงราคา นางสุพิน  ชื่นชม

วงเงินตามสัญญา  8,000 บาท

20 จางทําปาย อบรมกลุมพัฒนาสตรี 345.00                   ตกลงราคา รานคลาสสิกฟายด

วงเงินตามสัญญา  345 บาท

21 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร  สํานักปลัด 1,000.00                ตกลงราคา รานแอดไวทเชียงของ

วงเงินตามสัญญา 1,000 บาท

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศาลเจาพอพญาแกว หมู 3 549,500.00            ตกลงราคา หจก.เชียงของกนกพรกอสรา

วงเงินตามสัญญา  549,500  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มีนาคม  2560

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย
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