
ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินงบประมำณ วธีิซือ้/จ้ำง ผลกำรเสนอรำคำ/วงเงิน เหตผุลทีค่ดัเลอืก

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลงิ งำนบริหำรงำนทัว่ไป 80,000.- คดัเลอืก หจก.นครพำทรัพย์เจริญ

งบประมำณตำมสญัญำ  80,000.-บำท

2 จดัซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลงิ งำนป้องกนัฯ 60,000.- คดัเลอืก หจก.นครพำทรัพย์เจริญ

งบประมำณตำมสญัญำ  60,000-บำท

3 จดัซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลงิ งำนบริหำรงำนสำธำรณสขุ 1,500.- คดัเลอืก หจก.นครพำทรัพย์เจริญ

งบประมำณตำมสญัญำ  1,500.-บำท

4 จดัซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลงิ งำนเคหะและชมุชน 30,000.- คดัเลอืก หจก.นครพำทรัพย์เจริญ

งบประมำณตำมสญัญำ  30,000-บำท

5 จดัซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลงิ งำนก ำจดัขยะ 140,000.- คดัเลอืก หจก.นครพำทรัพย์เจริญ

งบประมำณตำมสญัญำ  140,000-บำท

6 จดัซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลงิ งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียว 30,000.- คดัเลอืก หจก.นครพำทรัพย์เจริญ

กบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ งบประมำณตำมสญัญำ  30,000-บำท

7 จดัซือ้น ำ้ดื่ม 12,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นตำ่ย

งบประมำณตำมสญัญำ  12,000-บำท

8 จดัซือ้หนงัสอืพิมพ์ 4,920.- เฉพำะเจำะจง นำงจนับำล ชมุภอิูนตำ

งบประมำณตำมสญัญำ 4,920.- บำท

9 จดัซือ้อำหำรเสริม (นม) ประจ ำเดอืน ต.ค.-พ.ย. 162,842.- เฉพำะเจำะจง นำงจนับำล ชมุภอิูนตำ

งบประมำณตำมสญัญำ 162,841.84 บำท

10 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป ส ำนกัปลดั 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยเอนก  ยะตนั

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2560

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



งบประมำณตำมสญัญำ       11,000.-บำท

11 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป ส ำนกัปลดั 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี   ไชโย

งบประมำณตำมสญัญำ  11,000.-บำท

12 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนิรัญ   พรมมินทร์

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.-บำท

13 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 8,060.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

งบประมำณตำมสญัญำ  8,060.- บำท

14 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

15 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

16 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสร็ฐ  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

17 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

18 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

19 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 7,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

งบประมำณตำมสญัญำ 7,000.-  บำท

20 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 7,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

งบประมำณตำมสญัญำ 7,000.-  บำท

21 จ้ำงเหมำคนงำนกองกำรศกึษำ 12,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสวุำรี   ปันทะยม

งบประมำณตำมสญัญำ 12,000.-  บำท



22 จ้ำงเหมำคนงำนกองกำรศกึษำ 6,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

23 จ้ำงเหมำคนงำนกองกำรศกึษำ 6,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัตพร   ปันทะยม

งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

24 จ้ำงเหมำคนงำนกองกำรศกึษำ 8,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

งบประมำณตำมสญัญำ 8,500.-  บำท

25 จ้ำงเหมำคนงำนกองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

26 จ้ำงเหมำเก็บบิลขยะ 7,000.- เฉพำะเจำะจง นำยชมุพล   ค ำสะอำด

งบประมำณตำมสญัญำ 7,000.-  บำท

27 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 850.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงของเคร่ืองเย็น

งบประมำณตำมสญัญำ 850.-  บำท

28 จ้ำงท ำโคม  โครงกำรลอยกระทง 95,000.- เฉพำะเจำะจง นำยสทุธิรักษ์  แกก้วค ำ

งบประมำณตำมสญัญำ 95,000.-  บำท

29 จ้ำงเหมำตกแตง่สถำนที ่งำนพระบรมศพ 9,800.- เฉพำะเจำะจง

งบประมำณตำมสญัญำ 9,800.-  บำท

30 จ้ำงเหมำท ำอำหำร งำนพระบรมศพ 20,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสพิุน   ช่ืนชม

งบประมำณตำมสญัญำ 20,000.-  บำท

31 จ้ำงท ำพวงมำลำดอกไม้สด 800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนหล้ำดอกไม้

งบประมำณตำมสญัญำ 800.-  บำท

32 จ้ำงเหมำตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 400.- เฉพำะเจำะจง แอดไวน์

งบประมำณตำมสญัญำ 400.-  บำท



ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินงบประมำณ วธีิซือ้/จ้ำง ผลกำรเสนอรำคำ/วงเงิน เหตผุลทีค่ดัเลอืก

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์  กองกำรศกึษำ 4,240.00                เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั เชียงรำยเทคโนคอม

งบประมำณตำมสญัญำ 4,240.-  บำท

2 จดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสำร 9,600.00                เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั พำหิรัญ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,600.-  บำท

3 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน กองกำรศกึษำ 10,687.00              เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั เฟริสเคร่ืองเขียน

งบประมำณตำมสญัญำ 10,687.-  บำท

4 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์  กองคลงั 18,610.00              เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั เชียงรำยเทคโนคอม

งบประมำณตำมสญัญำ 18,610.-  บำท

5 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน  กองคลงั 8,358.00                เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั พำหิรัญ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,600.-  บำท

6 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำนกองสำธำรณสขุ 5,698.00                เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั พำหิรัญ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,600.-  บำท

7 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน ส ำนกัปลดั 14,966.00              เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั พำหิรัญ

งบประมำณตำมสญัญำ14,966.-  บำท

8 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์  ส ำนกัปลดั 9,220.00                เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั เชียงรำยเทคโนคอม

งบประมำณตำมสญัญำ 9,220.-  บำท

9 จดัซือ้วสัดไุฟฟำ้ ไมโครโฟน 3,100.00                เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั เชียงรำยเทคโนคอม

งบประมำณตำมสญัญำ  3,100  บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2560

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



10 จดัซือ้วสัดกุำรเกษตร 6,945.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัชแสงชยั

งบประมำณตำมสญัญำ  6,945 บำท

11 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์กองช่ำง 10,770.00              เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั เชียงรำยเทคโนคอม

งบประมำณตำมสญัญำ  10,770  บำท

12 จดัซือ้วสัดไุฟฟำ้และวทิยุ 1,189.00                เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั เชียงรำยเทคโนคอม

งบประมำณตำมสญัญำ 1,189 บำท

13 จดัซือ้วสัดสุ ำหรับ ถนนคนเดนิ 2,905.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เงินทองทวกี่อสร้ำง

งบประมำณตำมสญัญำ  2,905  บำท

14 จดัซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัวงำนก ำจดัขยะ 585.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

งบประมำณตำมสญัญำ 585 บำท

15 จดัซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว งำนบริหำรทัว่ไปฯศกึษำ 840.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

งบประมำณตำมสญัญำ  840  บำท

16 จดัซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว สำธำรณสขุฯ 1,165.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

งบประมำณตำมสญัญำ  1,165  บำท

17 จดัซือ้วสัดทุำงกำรแพทย์ งำนสำธำรณสขุ 900.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

งบประมำณตำมสญัญำ  900  บำท

18 จ้ำงเหมำ คนงำนทัว่ไปดแูล Website ส ำนกัปลดั 8,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยเอนก  ยะตนั  

งบประมำณตำมสญัญำ  8,000  บำท

19 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำด ส ำนกัปลดั 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

20 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนิรัญ   พรมมินทร์

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.-บำท

21 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 8,060.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน



งบประมำณตำมสญัญำ  8,060.- บำท

22 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

23 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

24 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสร็ฐ  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

25 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

26 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

27 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 7,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

งบประมำณตำมสญัญำ 7,000.-  บำท

28 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 7,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

งบประมำณตำมสญัญำ 7,000.-  บำท

29 จ้ำงเหมำคนงำนกองกำรศกึษำ 12,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสวุำรี   ปันทะยม

งบประมำณตำมสญัญำ 12,000.-  บำท

30 จ้ำงเหมำคนงำนกองกำรศกึษำ 6,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

31 จ้ำงเหมำคนงำนกองกำรศกึษำ 6,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัตพร   ปันทะยม

งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

32 จ้ำงเหมำคนงำนกองกำรศกึษำ 8,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

งบประมำณตำมสญัญำ 8,500.-  บำท



33 จ้ำงเหมำคนงำนกองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

34 จ้ำงเหมำเก็บบิลขยะ 7,000.- เฉพำะเจำะจง นำยชมุพล   ค ำสะอำด

งบประมำณตำมสญัญำ 7,000.-  บำท

35 จ้ำงซ่อมรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน บธ1192 4,420.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ปิยะภณัฑ์

งบประมำณตำมสญัญำ 4,420.-  บำท

36 จ้ำงซ่อมคอม กองคลงั 2,300.- เฉพำะเจำะจง นำยพรรนพ  มะลวิรรณ

งบประมำณตำมสญัญำ 2,300.-  บำท

36 จ้ำงเปลี่ยนแผงแอร์รถยนต์ ทะเบียน กจ 4583 ชร. 7,430.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ปิยะภณัฑ์

งบประมำณตำมสญัญำ 4,420.-  บำท

37 จ้ำงเหมำซกัฟอก 1,150.- เฉพำะเจำะจง นำงยวงแก้ว  บริบรูณ์

งบประมำณตำมสญัญำ 1,150.-  บำท

38 จ้ำงเหมำท ำอำหำร เลีย้งรับรองประชมุสภำ 1,890.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำมแลง

งบประมำณตำมสญัญำ 1,890.-  บำท

39 จ้ำงเหมำท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ งำนจดัเก็บ 1,380.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนโน๊ตดไีซน์

งบประมำณตำมสญัญำ 1,380.-  บำท

40 จ้ำงซ่อมรถน ำ้ หมำยเลขทะเบียน 81-8301 800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ปิยะภณัฑ์

งบประมำณตำมสญัญำ 4,420.-  บำท

41 จ้ำงเหมำเช็คระยะทำง หมำยเลข กจ 4586 5,842.- เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ เชียงรำย

งบประมำณตำมสญัญำ 5,842.-  บำท



ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินงบประมำณ วธีิซือ้/จ้ำง ผลกำรเสนอรำคำ/วงเงิน เหตผุลทีค่ดัเลอืก

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้กระจกโค้ง 7,500.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครเทิงกำรดบัเพลงิ

งบประมำณตำมสญัญำ 7,000.-  บำท

2 จดัซือ้วสัด ุ7 วนัอนัตรำย 1,754.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิรำภำ

งบประมำณตำมสญัญำ 1,754.-  บำท

3 จ้ำงเหมำ คนงำนทัว่ไปดแูล Website ส ำนกัปลดั 8,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยเอนก  ยะตนั  

งบประมำณตำมสญัญำ  8,000  บำท

4 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำด ส ำนกัปลดั 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

5 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนิรัญ   พรมมินทร์

งบประมำณตำมสญัญำ  10,000.-บำท

6 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท

7 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

8 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

9 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2560

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



10 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

11 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

12 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

13 จ้ำงเหมำคนงำนกองกำรศกึษำ 12,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสวุำรี   ปันทะยม

งบประมำณตำมสญัญำ 12,000.-  บำท

14 จ้ำงเหมำคนงำนกองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

15 จ้ำงเหมำคนงำนกองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

16 จ้ำงเหมำคนงำนกองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

17 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

18 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

19 จ้ำงเหมำเก็บบิลขยะ ประจ ำเดอืน ธันวำคม 7,000                     เฉพำะเจำะจง นำยชมุพล  ค ำสะอำด

งบประมำณตำมสญัญำ 7,000.-  บำท

20 จ้ำงเหมำจดัท ำอำหำรวำ่งรับรองผู้ เข้ำร่วมจดัท ำแผน 5,775.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนดัดำ  แซ่เจียง

งบประมำณตำมสญัญำ 5,775.-  บำท



ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินงบประมำณ วธีิซือ้/จ้ำง ผลกำรเสนอรำคำ/วงเงิน เหตผุลทีค่ดัเลอืก

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้อำหำรเสริม (นม) 146,076                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ เพรชมิลค์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ  146,076.-บำท

2 จดัซือ้วสัดทุีใ่ช้ในกิจกรรมตำ่งๆ โครงกำรงำนวนัเดก็ 44,382                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ 44,382  บำท

3 จดัซือ้ของรำงวลัประกวด/แข่งขนั โครงกำรงำนวนัเดก็ 9,000                     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ่ียมเสง็

วงเงินตำมสญัญำ 9,000  บำท

4 จดัซือ้วสัดวุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ผงเคมีดบัเพลงิ 7,200                     เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครเทิงกำรดบัเพลงิ

วงเงินตำมสญัญำ 7,200 บำท

5 จดัซือ้ของสมำนำคณุ รร.ผู้สงูอำยุ 2,000                     เฉพำะเจำะจง นส.วรรษมล  จินะรำช

วงเงินตำมสญัญำ  2,000  บำท

6 จดัซือ้วสัดยุำนพำหนะและยนสง่ 68,800                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนพ.ปิยะภณัฑ์

หมำยเลขทะเบียน 81-8301 วงเงินตำมสญัญำ  68,800  บำท

7 จดัซือ้วสัดไุฟไซเรน LED 18,000                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนทนงศกัดิ์ไดนำโม

วงเงินตำมสญัญำ  18,000  บำท

8 จดัซือ้ครุภณัฑ์เคร่ืองเจีย/ตดั แบบมือถือ 5,000                     เฉพำะเจำะจง บริษั สำมกิจ แมชชีน ทลูล์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ  5,000  บำท

9 จดัซือ้อปุกรณ์กีฬำและถ้วยรำงวลั 9,200                     เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

ตำมโครงกำรแข่งขนักีฬำและนนัทนำกำร วงเงินตำมสญัญำ  9,200  บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  มกราคม  2561

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



10 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำด ส ำนกัปลดั 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

11 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนิรัญ   พรมมินทร์

งบประมำณตำมสญัญำ  10,000.-บำท

12 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท

13 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

14 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

15 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

16 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

17 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

18 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

19 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

20 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 12,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสวุำรี   ปันทะยม

งบประมำณตำมสญัญำ 12,000.-  บำท

21 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ



งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

22 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

23 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

24 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

25 จ้ำงเหมำเก็บบิลขยะ ประจ ำเดอืน มกรำคม 7,000                     เฉพำะเจำะจง นำยชมุพล  ค ำสะอำด

งบประมำณตำมสญัญำ 7,000.-  บำท

26 จ้ำงเหมำปะยำงรถบรรทกุขยะ 1,200                     เฉพำะเจำะจง ร้ำนพ.ปิยะภณัฑ์

งบประมำณตำมสญัญำ 1,200.-บำท

27 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรงำนวนัเดก็แหง่ชำติ 12,696                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์เชียงรำย

งบประมำณตำมสญัญำ 12,696.-บำท

28 จ้ำงตกแตง่สถำนทีก่ำรจดังำนและตกแตง่เวที 5,000.- เฉพำะเจำะจง นำยสทุธิรักษ์    แก้วค ำ

โครงกำรงำนวนัเดก็แหง่ชำติ งบประมำณตำมสญัญำ 5,000.-บำท

29 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยแนะน ำสถำนทีท่อ่งเทีย่ว 13,000                   เฉพำะเจำะจง นำยสทุธิรักษ์    แก้วค ำ

สถำนทีส่ ำคญัในเขตเทศบำล งบประมำณตำมสญัญำ 13,000.-บำท

30 จ้ำงสลบัยำง รถบรรทกุขยะ 800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ปิยะภณัฑ์

งบประมำณตำมสญัญำ 800.-บำท

31 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ หมำยเลข 81-8301 1,800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนทนงศกัดิ์ไดนำโม

งบประมำณตำมสญัญำ 1,800.-บำท

32 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรศกึษำดงูำน 432                        เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์เชียงรำย

ตำมโครงกำรโรงเรียนผู้สงูอำยุ งบประมำณตำมสญัญำ 432.-บำท



33 จ้ำงเหมำจดัท ำซุ้ม โครงกำรพฒันำและสง่เสริม 8,000                     เฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูย์   ปันตบิญุ

ศกัยภำพถนนคนเดนิ งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-บำท

34 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ (รถดบัเพลงิ) 7,800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่สง่ำกำรช่ำง

หมำยเลขทะเบียน 80-9158 งบประมำณตำมสญัญำ 7,800.-บำท

35 จ้ำงเหมำซ่อมรถ (บรรทกุน ำ้) 2,980.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ปิยะภณัฑ์

เปลี่ยนถ่ำยน ำ้มนัเคร่ือง บม-44 ชร งบประมำณตำมสญัญำ 2,980.-บำท

36 จ้ำงเหมำรถบสัปรับอำกำศ พร้อมน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 60,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงของ ไทยลำวทรำเวล

โครงกำร รร.ผู้สงูอำยุ งบประมำณตำมสญัญำ 60,000.-บำท

37 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำย 2,880                     เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสกิฟำย

โครงกำรแข่งขนักีฬำและนนัทนำกำร งบประมำณตำมสญัญำ 2,880.-บำท

38 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กมุภำพนัธ์ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท

38 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กมุภำพนัธ์ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

39 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กมุภำพนัธ์ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

40 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กมุภำพนัธ์ 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

41 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กมุภำพนัธ์ 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

42 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กมุภำพนัธ์ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

43 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กมุภำพนัธ์ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช



งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

44 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กมุภำพนัธ์ 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

45 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

ประจ ำเดอืนกมุภำพนัธ์ งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

46 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

ประจ ำเดอืนกมุภำพนัธ์ งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

47 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

ประจ ำเดอืนกมุภำพนัธ์ งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

48 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

ประจ ำเดอืนกมุภำพนัธ์ งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

49 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำดสนง.เดอืนกมุภำพนัธ์ 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

50 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบตังิำนระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 9,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ  ฉั่วริยะกลุ

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000  บำท

25 จ้ำงเหมำเก็บบิลขยะ ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ์ 7,000                     เฉพำะเจำะจง นำยชมุพล  ค ำสะอำด

งบประมำณตำมสญัญำ 7,000.-  บำท



ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินงบประมำณ วธีิซือ้/จ้ำง ผลกำรเสนอรำคำ/วงเงิน เหตผุลทีค่ดัเลอืก

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้อำหำรเสริมนม ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ์ 146,076.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ เพรชมิลค์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ 146,076  บำท

จดัซือ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปริน้เตอร์ 7,900.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอม เชียงรำย

2 วงเงินตำมสญัญำ 7,900  บำท

3 จดัซือ้ของสมำนำคณุ โครงกำรพฒันำศกัยภำพ 3,000.00                เฉพำะเจำะจง นส.วรรษมล    จินะรำช

วงเงินตำมสญัญำ 3,000  บำท

4 จดัซือ้เก้ำอีแ้ถว ส ำนกังำน 19,600.00              เฉพำะเจำะจง หจก.พำหิรัญ เฟอร์นิเจอร์

วงเงินตำมสญัญำ 19,600  บำท

5 จดัซือ้เก้ำอีท้ ำงำนขำเหลก็ มีล้อเลื่อน 3 ตวั 13,500.00              เฉพำะเจำะจง หจก.พำหิรัญ เฟอร์นิเจอร์

วงเงินตำมสญัญำ 13,500  บำท

6 จดัซือ้ไม้ดอกไม้ประดบั 22,400.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนพุ่มพนัธ์ไม้

โครงกำรดแูลทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม วงเงินตำมสญัญำ 22,400  บำท

7 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ส ำหรับตกแตง่ 9,400.00                เฉพำะเจำะจง นำยจรุณ  นำติ๊บ

โครงกำรดแูลทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม วงเงินตำมสญัญำ 9,400  บำท

8 โครงกำรจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ส ำหรับตกแตง่ 5,925.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ 5,925 บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2561

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



9 จดัซือ้วสัดยุำนพำหนะ  (แบตเตอรร่ี) กจ.4586 ชร. 3,200.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำน ก. เจริญกิจไดนำโม

วงเงินตำมสญัญำ 3,200 บำท

10 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้ำง (โซ่เลื่อยยนต์,ตะไบลบัโซ่) 1,110.00                เฉพำะเจำะจง หจก.รัชแสงชยั

วงเงินตำมสญัญำ 1,110 บำท

11 จดัซือ้อำหำรเสริม (นม) ถงุ ประจ ำเดอืน มีนำคม 61 137,956.28            เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ เพรชมิลค์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ 137,956.28บำท

12 จดัซือ้อำหำรเสริม (นม) กลอ่ง 260,406.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ เพรชมิลค์ จ ำกดั

ส ำหรับปิดภำคเรียน เทอม 2/2560 วงเงินตำมสญัญำ 260,406 บำท

13 จดัจ้ำงท ำป้ำยโครงกำร 5ส. 4,700.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์

วงเงินตำมสญัญำ  4,700  บำท

14 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ห้องคลงั 2,100.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอม เชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ  2,100 บำท

15 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำย โครงกำรพฒันำศกัยภำพ 430.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์

ผู้น ำชมุชน วงเงินตำมสญัญำ  430  บำท

16 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กค 4586 29,878.79              เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงรำย จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ 29,878.79  บำท

17 ซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กค 6538 32,170.90              เฉพำะเจำะจง บริษัท มำสดำสนิธำนี

วงเงินตำมสญัญำ  32,170.90 บำท

18 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำด ส ำนกัปลดั 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

19 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบตังิำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อ 9,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ  ฉั่วริยะกลุ



สำร งบประมำณตำมสญัญำ  9,000  บำท

20 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มีนำคม 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท

21 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มีนำคม 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

22 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มีนำคม 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

23 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มีนำคม 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

24 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มีนำคม 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

25 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มีนำคม 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

26 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มีนำคม 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

27 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มีนำคม 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

28 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

ประจ ำเดอืน มีนำคม งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

29 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

ประจ ำเดอืน มีนำคม งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

30 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

ประจ ำเดอืน มีนำคม งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท



31 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

ประจ ำเดอืน มีนำคม งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

32 จ้ำงเหมำเก็บบิลขยะ ประจ ำเดอืน มีนำคม 7,000                     เฉพำะเจำะจง นำยชมุพล  ค ำสะอำด

งบประมำณตำมสญัญำ 7,000.-  บำท



ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินงบประมำณ วธีิซือ้/จ้ำง ผลกำรเสนอรำคำ/วงเงิน เหตผุลทีค่ดัเลอืก

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน ส ำนกัปลดั 1,936.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน

วงเงินตำมสญัญำ  1,936 บำท

2 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน หมึกเคร่ืองแฟ็กซ์ 920.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอมเชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ  920 บำท

3 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 20,440.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอมเชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ  20,440 บำท

4 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน (ส ำนกัปลดั) 18,359.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน

วงเงินตำมสญัญำ  18,359 บำท

5 จดัซือ้วสัดโุครงกำรอบรมพฒันำสตรี 3,325.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน

วงเงินตำมสญัญำ  3,325 บำท

6 จดัซือ้ยำและเวชภณัฑ์ โครงกำรป้องกนัโรคพิษสนุขับ้ำ 23,425.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ือนรักสตัว์

ปี 2561 วงเงินตำมสญัญำ  23,425บำท

7 จดัซือ้ผ้ำริว้ ส ำหรับโครงกำรฝึกอบรมกลุ่มพฒันำ 3,960.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝำ้ยค ำ นำยสเุทพ  เวยีงค ำ

สตรี วงเงินตำมสญัญำ  3,960 บำท

8 จดัซือ้วสัดไุฟฟำ้และวทิยุ 10,030.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมพล

วงเงินตำมสญัญำ  10,030 บำท

9 จดัซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว (ส ำนกัปลดั) 8,260.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนภรณ์

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  มีนาคม  2561

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



วงเงินตำมสญัญำ  8,260 บำท

10 จ้ำงเหมำซ่อมรถบรรทกุน ำ้ ทะเบียน บม-44 ชร. 500.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่สง่ำ กำรช่ำง

วงเงินตำมสญัญำ  500 บำท

11 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยปฏิบตังิำนด้ำนเอกสำร กองคลงั 6,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ  รัตนจำงวำง

วงเงินตำมสญัญำ  6,000 บำท

12 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรมกลุ่มพฒันำ 430.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสกิฟำยด์

สตรี วงเงินตำมสญัญำ  430 บำท

13 จ้ำงเหมำจดัท ำวสัดแุละป้ำยประชำสมัพนัธ์ 4,970.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนโปรปริน้

โรคพิษสนุขับ้ำ วงเงินตำมสญัญำ  4,970 บำท

14 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

ประจ ำเดอืน เมษำยน งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

15 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

ประจ ำเดอืน เมษำยน งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

16 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

ประจ ำเดอืน เมษำยน งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

17 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

ประจ ำเดอืน เมษำยน งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

18 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำด ส ำนกัปลดั 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

ประจ ำเดอืน เมษำยน งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

19 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบตังิำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อ 9,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ  ฉั่วริยะกลุ

สำร  ประจ ำเดอืนเมษำยน งบประมำณตำมสญัญำ  9,000  บำท

20 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน เมษำยน 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท



21 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน เมษำยน 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

22 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน เมษำยน 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

23 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน เมษำยน 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

24 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน เมษำยน 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

25 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน เมษำยน 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

26 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน เมษำยน 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

27 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน เมษำยน 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

28 จ้ำงเหมำเก็บบิลขยะ ประจ ำเดอืน มีนำคม 7,000                     เฉพำะเจำะจง นำยชมุพล  ค ำสะอำด

งบประมำณตำมสญัญำ 7,000.-  บำท



ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินงบประมำณ วธีิซือ้/จ้ำง ผลกำรเสนอรำคำ/วงเงิน เหตผุลทีค่ดัเลอืก

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้วสัดโุครงกำร 7 วนัอนัตรำย 1,750.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนบญุชยัฟำร์มำซี

วงเงินตำมสญัญำ  1,750 บำท

2 จดัซือ้กระเป๋ำผ้ำ โครงกำรอบรมผู้สงูอำยุ 8,450.00                เฉพำะเจำะจง นำงนำรี   สเุรือง

วงเงินตำมสญัญำ  8,450 บำท

3 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ ส ำหรับโครงกรอบรมผู้สงูอำยุ 2,770.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน

วงเงินตำมสญัญำ  2,770 บำท

4 จดัซือ้ครุภณัฑ์ปัม้น ำ้ 19,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนปลำสวยงำมเชียงรำยฟิชเซนเตอร์

วงเงินตำมสญัญำ  19,000 บำท

5 จดัซือ้วสัด ุน ำ้ดื่ม ส ำหรับโครงกำร 7 วนัอนัตรำย 1,750.00                เฉพำะเจำะจง นำงจิรำภำ  จนัต๊ะไพร

วงเงินตำมสญัญำ  1,750 บำท

6  จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ ส ำหรับ โครงกำร 7 วนัอนัตรำย 290.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

วงเงินตำมสญัญำ  290 บำท

7 จดัซือ้วสัด ุโครงกำรวนัเทศบำล 4,365.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ  4,365 บำท

8 จดัซือ้วสัดยุำนพำหนะ แบตเตอร์ร่ี 7,040.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนทนงศกัดิ์

วงเงินตำมสญัญำ  7,040 บำท

9 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ หมึกปริน้เตอร์ 8,320.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอมเชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ  8,320 บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  เมษายน  2561

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



10 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน กองช่ำง 7,595.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

วงเงินตำมสญัญำ  7,595 บำท

11 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน สำธำรณสขุ 7,916.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

วงเงินตำมสญัญำ  7,916 บำท

12 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ กำร์ดจอ กองคลงั 2,590.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอมเชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ  2,590 บำท

13 จดัซือ้วสัดวุทิยำศำสตร์ และกำรแพทย์ 780.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัสำธำรณสขุ วงเงินตำมสญัญำ  780  บำท

14 จดัซือ้วสัดวุทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 720.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

งำนเคหะและชมุชน วงเงินตำมสญัญำ  720  บำท

15 จดัซือ้วสัดวุทิยำศำสตร์ และกำรแพทย์ 420.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

งำนก ำจดัขยะมลูฝอยฯ วงเงินตำมสญัญำ  420  บำท

16 จดัซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว 2,160.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

งำนก ำจดัขยะมลูฝอยฯและสิ่งปฏิกลู วงเงินตำมสญัญำ  2,160  บำท

17 จดัซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว 3,835.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน วงเงินตำมสญัญำ  3,835  บำท

18 จดัซือ้กระจกโค้งนนู ขนำด 24 นิว้ 50,600.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

วงเงินตำมสญัญำ  50,600  บำท

19 จดัซือ้วสัด ุโครงกำรอ ำนวยควำมสะดวกปลอดภยัฯ 3,250.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เงินทองทวกี่อสร้ำง

วงเงินตำมสญัญำ  3,250 บำท

20 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้ำง กองช่ำง 3,254.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เงินทองทวกี่อสร้ำง

วงเงินตำมสญัญำ  3,254 บำท

21 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ กองสำธำรณสขุ 11,230.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอมเชียงรำย



วงเงินตำมสญัญำ  11,230บำท

22 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรแข่งขนักีฬำและนนัทนำกำร 17,700.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสกิฟำย

วงเงินตำมสญัญำ  17,700  บำท

23 จ้ำงเหมำเตรียมสนำมแข่งขนักีฬำ 40,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยเอกลกัษณ  อินโน

โครงกำรแข่งขนักีฬำและนนัทนำกำร วงเงินตำมสญัญำ  40,000  บำท

24 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองเสยีง 10,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยธนวรรณ์   ชำตคิง

โครงกำรแข่งขนักีฬำและนนัทนำกำร วงเงินตำมสญัญำ  10,000  บำท

25 จ้ำงเหมำตกแตง่ จดัสถำนที ่รวมคำ่ตดิตัง้ คำ่รือ้ถอน 59,500.00              เฉพำะเจำะจง นำยสำยเย็น  แก้วกนัหำ

โครงกำรประเพณีสงกรำนต์ วงเงินตำมสญัญำ  59,500  บำท

26 จ้ำงเหมำจดันิทรรศกำร โครงกำรเทศบำล 10,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยสทุธิรักษ์  แก้วค ำ

ร่วมงำนศำสนำวฒันธรรม วงเงินตำมสญัญำ  10,000  บำท

27 จ้ำงเหมำตกแตง่สถำนที่ 3,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยสทุธิรักษ์  แก้วค ำ

โครงกำรอบรมผู้สงูอำย ุปี2561 วงเงินตำมสญัญำ  3,000  บำท

28 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำร 1,254.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสฟิำยด์เชียงของ

โครงกำรอบรมผู้สงูอำย ุปี2561 วงเงินตำมสญัญำ  1,254 บำท

29 จ้ำงเหมำจดัสถำนทีแ่ละคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 30,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยอรุณ  ไมตรี

โครงกำรเทศบำลร่วมงำนศำสนำฯ วงเงินตำมสญัญำ  30,000 บำท

30 จ้ำงเหมำซ่อมรถบรรทกุน ำ้ 80-9269 1,650.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่สง่ำกำรช่ำง



วงเงินตำมสญัญำ 1,650 บำท

31 จ้ำงเหมำซ่อมรถ บม -44 2,850.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่สง่ำกำรช่ำง

วงเงินตำมสญัญำ 2,850 บำท

32 จ้ำงเหมำซ่อมตู้ล ำโพง 500.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไว

วงเงินตำมสญัญำ 500บำท

33 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ 2,500.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสฟิำยด์เชียงของ

วงเงินตำมสญัญำ  2,500  บำท

34 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

ประจ ำเดอืน พฤษภำคม งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

35 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

ประจ ำเดอืน พฤษภำคม งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

36 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

ประจ ำเดอืน พฤษภำคม งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

37 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

ประจ ำเดอืน พฤษภำคม งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

38 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำด ส ำนกัปลดั 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

ประจ ำเดอืน พฤษภำคม งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

39 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบตังิำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อ 9,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ  ฉั่วริยะกลุ

ประจ ำเดอืน พฤษภำคม งบประมำณตำมสญัญำ  9,000  บำท

40 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยปฏิบตังิำนด้ำนเอกสำร กองคลงั 8,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ  รัตนจำงวำง

วงเงินตำมสญัญำ  8,000 บำท

41 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน พฤษภำคม 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท



42 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน พฤษภำคม 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

43 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน พฤษภำคม 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

44 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน พฤษภำคม 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

45 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน พฤษภำคม 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

46 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน พฤษภำคม 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

47 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน พฤษภำคม 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

48 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน พฤษภำคม 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท



ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินงบประมำณ วธีิซือ้/จ้ำง ผลกำรเสนอรำคำ/วงเงิน เหตผุลทีค่ดัเลอืก

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้วสัดสุ ำหรับโครงกำร One  health 550.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้ เสนอรำคำต ำ่สดุ

งบประมำณตำมสญัญำ 550.-  บำท

2 จดัซือ้ของสมนำคนุ 4,000.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้ เสนอรำคำต ำ่สดุ

โครงกำรฝึกอบรม/สมันำและศกึษำดงูำนฯ งบประมำณตำมสญัญำ 4,000.-  บำท

4 จดัซือ้ยำงมะตอย 42,500.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท โยธำไทยแอสฟัลท์ จ ำกดั

งบประมำณตำมสญัญำ 42,500.-  บำท

5 จดัซือ้วสัดวุทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 650.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.พำนิช

งบประมำณตำมสญัญำ 650.-  บำท

6 จดัซือ้ไม้ไผ ่ส ำหรับโครงกำรบริหำรจดักำรขยะฯ 2,000.00                เฉพำะเจำะจง นส.ภำวนีิ  หม่ืนเงิน

งบประมำณตำมสญัญำ 2,000.-  บำท

7 จดัซือ้วสัดสุ ำหรับโครงกำรบริหำรจดักำรขยะมลูฝอย 898.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

งบประมำณตำมสญัญำ 898.-  บำท

8 จดัซือ้อำหำรเสริมนม ประจ ำเดอืน มิถนุำยน 2561 156,492.46            เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ เพรชมิลค์ จ ำกดั

งบประมำณตำมสญัญำ 156,492.46  บำท

9 จ้ำงเหมำซกัฟอก 850.00                   เฉพำะเจำะจง นำงกลัยำ  ไชโย

งบประมำณตำมสญัญำ 850.-  บำท

10 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้องคลงั 550.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงของเคร่ืองเย็น

งบประมำณตำมสญัญำ 550.-  บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2561

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



11 จ้ำงเหมำซ่อมรถเปลี่ยนถ่ำยน ำ้มนัเคร่ือง กจ 4586 1,490.94                เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ เชียงของ

งบประมำณตำมสญัญำ 1,490.94  บำท

12 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรผอ่ดดีี 345.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนโปรปริน้

งบประมำณตำมสญัญำ 345.-  บำท

13 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเลม่ โครงกำร 2,000.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

ศนูย์ปฏิบตักิำรฯ งบประมำณตำมสญัญำ 2,000.-  บำท

1.4 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเลม่ 540.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัชพลถ่ำยเอกสำร

ค ำสัง่ลงโทษทำงวนิยั งบประมำณตำมสญัญำ 540.-  บำท

15 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ กองช่ำง 600.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงของเคร่ืองเย็น

งบประมำณตำมสญัญำ 600.-  บำท

16 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

ประจ ำเดอืน มิถนุำยน งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

17 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

ประจ ำเดอืน มิถนุำยน งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

18 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

ประจ ำเดอืน มิถนุำยน งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

19 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

ประจ ำเดอืน มิถนุำยน งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

20 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำด ส ำนกัปลดั 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

ประจ ำเดอืน มิถนุำยน งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

21 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบตังิำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อ 9,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ  ฉั่วริยะกลุ

ประจ ำเดอืน มิถนุำยน งบประมำณตำมสญัญำ  9,000  บำท

22 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยปฏิบตังิำนด้ำนเอกสำร กองคลงั 8,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ  รัตนจำงวำง



วงเงินตำมสญัญำ  8,000 บำท

23 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มิถนุำยน 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท

24 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มิถนุำยน 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

25 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มิถนุำยน 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

26 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มิถนุำยน 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

27 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มิถนุำยน 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

28 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มิถนุำยน 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

29 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มิถนุำยน 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

30 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มิถนุำยน 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท



ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินงบประมำณ วธีิซือ้/จ้ำง ผลกำรเสนอรำคำ/วงเงิน เหตผุลทีค่ดัเลอืก

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้วสัดเุคร่ืองแตง่กำย งำนบรรเทำ 19,892.00              เฉพำะเจะจง ร้ำนนครเทิงกำรดบัเพลงิ 2

วงเงินตำมสญัญำ  19,892  บำท

2 จดัซือ้วยำมนียอน เฟคตรีม 3,530.00                เฉพำะเจะจง หจก.รัชแสงชยั

วงเงินตำมสญัญำ  3,530  บำท

3 จดัซือ้วสัดไุฟฟำ้และวทิยุ 1,100.00                เฉพำะเจะจง หจก.รัชแสงชยั

วงเงินตำมสญัญำ  1,100 บำท

4 จดัซือ้ห้อมแปลงไฟฟำ้ 3,530.00                เฉพำะเจะจง หจก.รัชแสงชยั

วงเงินตำมสญัญำ  3,530 บำท

5 จดัซือ้วสัด ุโครงกำรฝึกอบรมอำชีพ 3,150.00                เฉพำะเจะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

(กำรท ำพรมเช็ดเท้ำ) วงเงินตำมสญัญำ  3,150 บำท

6 จดัซือ้วสัดสุ ำหรับโครงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ 6,050.00                เฉพำะเจะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ 6,050 บำท

7 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้ำงเพ่ือปรับพืน้ผิวถนน 42,500.00              เฉพำะเจะจง บริษัท โยธำไทยแอสฟัลท์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ 42,500 บำท

8 จดัซือ้เคร่ืองปรับอำกำศ 126,000.00            เฉพำะเจะจง ร้ำนเชียงของเคร่ืองเย็น

วงเงินตำมสญัญำ 126,000 บำท

9 จดัซือ้อำหำรเสริมนม ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 149,366.00            เฉพำะเจะจง บริษัท เชียงใหม่ เพรชมิลค์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ 149,366 บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  มิถุนายน  2561

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



10 จ้ำงเหมำส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้ รับบริกำรมิต ิ2 11,000.00              เฉพำะเจะจง มหำลยัรำชภฎัเชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ 11,000 บำท

11 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองตดัหยำ 2,540.00                เฉพำะเจะจง ร้ำนสบุิน

วงเงินตำมสญัญำ  2,540 บำท

12 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน บม 44 ชร 300.00                   เฉพำะเจะจง ร้ำนอุ่สง่ำกำรช่ำง

วงเงินตำมสญัญำ  300 บำท

13 จ้ำงเหมำซ่อมรถกระเช้ำ (เครน) 9,600.00                เฉพำะเจะจง ร้ำนอุ่สง่ำกำรช่ำง

หมำยเลขทะเบียน 81-2086 วงเงินตำมสญัญำ  9,600 บำท

14 จ้ำงเหมำรือ้ถอนสะพำนทำงเดนิคอนกรีต 4,400.00                เฉพำะเจะจง นำยจรุณ   นำติ๊บ

วงเงินตำมสญัญำ 4,400 บำท

15 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรป้องกนั 720.00                   เฉพำะเจะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์เชียงของ

และแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ วงเงินตำมสญัญำ 720 บำท

16 จ้ำงเหมำซ่อมรถน ำ้ หมำยเลขทะเบียน 80-9296 ชร 10,800.00              เฉพำะเจะจง ร้ำนอุ่สง่ำกำรช่ำง

วงเงินตำมสญัญำ  10,800 บำท

17 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศกองกำรศกึษำ 550.00                   เฉพำะเจะจง ร้ำนเชียงของเคร่ืองเย็น

วงเงินตำมสญัญำ  550 บำท

18 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กรกฎำคม 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท

19 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กรกฎำคม 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

20 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กรกฎำคม 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

21 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กรกฎำคม 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ขตัยิะ



งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

22 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กรกฎำคม 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

23 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กรกฎำคม 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

24 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กรกฎำคม 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

25 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กรกฎำคม 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

26 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำด ส ำนกัปลดั 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

27 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบตังิำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อ 9,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ  ฉั่วริยะกลุ

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม งบประมำณตำมสญัญำ  9,000  บำท

28 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยปฏิบตังิำนด้ำนเอกสำร กองคลงั 8,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ  รัตนจำงวำง

วงเงินตำมสญัญำ  8,000 บำท

29 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

30 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

31 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

32 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท





ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินงบประมำณ วธีิซือ้/จ้ำง ผลกำรเสนอรำคำ/วงเงิน เหตผุลทีค่ดัเลอืก

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้วสัดโุรงพิมพ์ แบบพิมพ์ กองคลงั 10,477.25              เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำรักษำดนิแดน

วงเงินตำมสญัญำ  10,477.25 บำท

2 จดัซือ้วสัดเุทียน  ชนิดแผน่ 100 กิโลกรัม 10,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงมณเฑียร  สัง่สอน

วงเงินตำมสญัญำ  10,000.-บำท

3 จดัซือ้ครุภณัฑ์ ส ำนกังำนตู้สำขำโทรศพัท์ 36,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนคริส แคชคอม

วงเงินตำมสญัญำ  36,000.-บำท

4 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรปิดทองหลงัพระ 2,465.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงทองโลหะกิจ

วงเงินตำมสญัญำ 2,465.- บำท

5 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำนไตรมำสที ่4 กองคลงั 10,563.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

วงเงินตำมสญัญำ  10,563 บำท

6 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำนกองช่ำง 7,404.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

วงเงินตำมสญัญำ  7,404 บำท

7 จดัซือ้ดนิ โครงกำรปิดทองหลงัพระ 1,350.00                เฉพำะเจำะจง นำยจรุณ   นำติ๊บ

วงเงินตำมสญัญำ  1,350 บำท

8 จดัซือ้วสัด ุโครงกำรปิดทองหลงัพระ 1,800.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนพุ่มพรรณไม้

วงเงินตำมสญัญำ  1,800 บำท

9 จดัซือ้วสัด ุโครงกำรปิดทองหลงัพระ 8,012.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ 8,012 บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2561

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



10 จดัซือ้สญัญำณไฟฉกุเฉินรถกู้ ชีพ 18,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทคอมมนิูเคชัน่

วงเงินตำมสญัญำ  18,000  บำท

11 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ หลอดไฟนีออน ขนำด 16 วตัต์ 1,700.00                เฉพำะเจำะจง หจก.รัชแสงชยั

วงเงินตำมสญัญำ  1,700 บำท

12 จดัซือ้วสัดไุฟฟำ้และวทิย ุ(ไมค์) 1,500.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทคอมมนิูเคชัน่

วงเงินตำมสญัญำ  1,500  บำท

13 จดัซือ้วสัดสุ ำหรับโครงกำรเฉลมิพระชนมพรรษำ 820.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลำ่เฮงก๋ี

วงเงินตำมสญัญำ  820  บำท

14 จดัซือ้วสัด ุธูปเทียน พำนพุ่ม 2,100.00                เฉพำะเจำะจง นำยสทุธิรักษ์  แก้วค ำ

วงเงินตำมสญัญำ 2,100 บำท

15 จดัซือ้วสัดไุฟฟำ้ หน้ำอำคำรพิพิธภณัฑ์ 5,280.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมพลไฟฟำ้

วงเงินตำมสญัญำ  5,280  บำท

16 จดัซือ้เสำธง/ธงชำต ิโครงกำรเฉลมิพระชนมพรรษำ 6,520.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

วงเงินตำมสญัญำ  6,520 บำท

17 จดัซือ้หมึกปริน้เตอร์ (ส ำนกัปลดั) 10,280.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอมเชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ  10,280 บำท

18 จดัซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว ส ำนกัปลดั 4,080.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ  4,080 บำท

19 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ กองคลงั 12,220.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอมเชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ  12,220 บำท

20 จดัซือ้วสัดโุครงกำรจดักำรน ำ้เสยีในชมุชน 1,950.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ  1,950 บำท

21 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน ส ำนกัปลดั 21,319.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้



วงเงินตำมสญัญำ  21,319  บำท

22 จดัซือ้หลอดไฟฟำ้ตดิตัง้ภำยในอำคำรพิพิธภณัฑ์ 59,781.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท อองกำ อำทฟลไูลท์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ  59,781 บำท

23 จดัซือ้ดนิถม 10,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยจรุณ   นำติ๊บ

งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

24 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้ำงงำนบรรเทำ 3,674.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ 3,674 บำท

25 จดัซือ้อำหำรเสริมนม ประจ ำเดอืน สงิหำคม 164,302.60            เฉพำะเจะจง บริษัท เชียงใหม่ เพรชมิลค์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ 164,302.60 บำท

26 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ หมำยเลข กค6538 ชร 3,000.00                เฉพำะเจะจง ร้ำนมณีรัตน์ เคร่ืองเย็น

วงเงินตำมสญัญำ  3,000 บำท

27 จ้ำงเหมำซ่อมรถบรรทกุขยะ 818301 2,500.00                เฉพำะเจะจง ร้ำนทนงค์ศกัดิ์ ไดนำโม

วงเงินตำมสญัญำ  2,500 บำท

28 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ส ำนกัปลดั 4,550.00                เฉพำะเจะจง ร้ำนเชียงของเคร่ืองเย็น

วงเงินตำมสญัญำ  4,550 บำท

29 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ โครงกำรเข้ำพรรษำ 10,000.00              เฉพำะเจะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์

วงเงินตำมสญัญำ  10,000 บำท

30 จ้ำงเหมำตรวจเช็ค ซ่อมคอมพิวเตอร์ กองกำรศกึำ 2,200.00                เฉพำะเจะจง ร้ำนคริส แคชคอม

วงเงินตำมสญัญำ  2,200 บำท

31 จ้ำงเหมำตกแตง่จดัสถำนทีว่ดัหลวงไชยสถำน 3,000.00                เฉพำะเจะจง นำยบรรจบ  ปันทะยม

โครงกำรเข้ำพรรษำ วงเงินตำมสญัญำ  3,000 บำท

32 จ้ำงเหมำตกแตง่จดัสถำนทีว่ดัศรีดอนชยั หมู ่12 3,000.00                เฉพำะเจะจง นำยทว ี ธัญญสทิธ์ิ

โครงกำรเข้ำพรรษำ วงเงินตำมสญัญำ  3,000 บำท



33 จ้ำงเหมำตกแตง่สถำนทีว่ดัหำดไคร้ หมู ่7 3,000.00                เฉพำะเจะจง นำยเสมือน  ดแีก้ว

โครงกำรเข้ำพรรษำ วงเงินตำมสญัญำ  3,000 บำท

34 จ้ำงเหมำตกแตง่จดัสถำนทีว่ดัพระแก้ว หมูท่ี ่8 3,000.00                เฉพำะเจะจง นำยอร่ำม  แก้วก่ิงจนัทร์

โครงกำรเข้ำพรรษำ วงเงินตำมสญัญำ  3,000 บำท

35 จ้ำงเหมำตกแตง่จดัสถำนทีว่ดัสบสม  หมู ่3 3,000.00                เฉพำะเจะจง นำยอร่ำม  แก้วก่ิงจนัทร์

โครงกำรเข้ำพรรษำ วงเงินตำมสญัญำ  3,000 บำท

36 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปริน้ ส ำนกัปลดั 5,000.00                เฉพำะเจะจง หจก.เทคโนคอมเชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ  5,000 บำท

37 จ้ำงเหมำซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV 15,000.00              เฉพำะเจะจง บริษัท ดโีปรฯ

วงเงินตำมสญัญำ  15,000 บำท

38 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยไวนิล 7,430.00                เฉพำะเจะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์

โครงกำรเฉลมิพระชนมพรรษำ วงเงินตำมสญัญำ  7,430 บำท

39 จ้ำงเหมำซ่อมรถบรรทกุน ำ้ หมำยเลข 80-9269 1,800.00                เฉพำะเจะจง ร้ำนทนงค์ศกัดิ์ ไดนำโม

วงเงินตำมสญัญำ 1,800 บำท

40 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยไวนิล 345.00                   เฉพำะเจะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์

โครงกำรบ ำบดัน ำ้เสยี วงเงินตำมสญัญำ  345 บำท

41 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยไวนิล 345.00                   เฉพำะเจะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์

โครงกำร One-health วงเงินตำมสญัญำ  345 บำท

42 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำด ส ำนกัปลดั 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

ประจ ำเดอืน lสงิหำคม งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

43 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบตังิำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อ 9,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ  ฉั่วริยะกลุ

ประจ ำเดอืน สงิหำคม งบประมำณตำมสญัญำ  9,000  บำท

44 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยปฏิบตังิำนด้ำนเอกสำร กองคลงั 8,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ  รัตนจำงวำง



วงเงินตำมสญัญำ  8,000 บำท

45 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

ประจ ำเดอืน สงิหำคม งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

46 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

ประจ ำเดอืน สงิหำคม งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

47 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

ประจ ำเดอืน สงิหำคม งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

48 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

ประจ ำเดอืน สงิหำคม งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

49 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

ประจ ำเดอืนสงิหำคม งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท

50 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

ประจ ำเดอืนสงิหำคม งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

51 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

ประจ ำเดอืนสงิหำคม งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

52 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ขตัยิะ

ประจ ำเดอืนสงิหำคม งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

53 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

ประจ ำเดอืนสงิหำคม งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

54 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

ประจ ำเดอืนสงิหำคม งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

55 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

ประจ ำเดอืนสงิหำคม งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท



56 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

ประจ ำเดอืนสงิหำคม งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท



ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินงบประมำณ วธีิซือ้/จ้ำง ผลกำรเสนอรำคำ/วงเงิน เหตผุลทีค่ดัเลอืก

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้วสัดโุครงกำรวนัแม่แหง่ชำติ 4,450.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

วงเงินตำมสญัญำ 4,450 บำท

2 จดัซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว งำนก ำจดัขยะมลูฝอยฯ 2,920.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

วงเงินตำมสญัญำ  2,920 บำท

3 จดัซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว งำนเคหะและชมุชนฯ 2,265.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

วงเงินตำมสญัญำ  2,265 บำท

4 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ กองสำธำรณสขุ 4,270.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอมเชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ 4,270.- บำท

5 จดัซือ้ตรำชัง่ ขนำด 60 กก. โครงกำรปิดทองหลงัพระ 1,150.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

วงเงินตำมสญัญำ  1,150 บำท

6 จดัซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว งำนบริหำรสำธำรณสขุ 630.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

วงเงินตำมสญัญำ  630 บำท

7 จดัซือ้วสัดวุทิยำศำสตร์ งำนก ำจดัขยะมลูฝอยฯ 420.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

วงเงินตำมสญัญำ  420 บำท

8 จดัซือ้วสัดวุทิยำศำสตร์ งำนเคหะและชมุชน 395.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

วงเงินตำมสญัญำ  395 บำท

9 จดัซือ้วสัดกุำรเกษตร งำนอนรัุกษ์แหลง่น ำ้และป่ำไม้ 4,610.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ 4,610 บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  สิงหาคม  2561

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



10 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน งำนสำธำรณสขุ 18,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

วงเงินตำมสญัญำ  2,758  บำท

11 จดัซือ้วสัดสุ ำหรับโครงกำรควบคมุโรคไข้เลอืดออก 9,120.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนบีทีอำร์ 199

วงเงินตำมสญัญำ  9,120 บำท

12 จดัซือ้ผลเคมีดบัเพลงิแห้งและตู้ เก็บถงัดบัเพลงิ 41,200.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครเทิง 2

วงเงินตำมสญัญำ  41,200  บำท

13 จดัซือ้วสัดนุ ำ้มนัเชือ้เพลงิ ประจ ำเดอืนสงิหำคม 2561 5,000.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท นครพำทรัพย์เจริญ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ  5,000  บำท

14 จดัซือ้วสัดชุดุหวัตดัแก๊ส เกจ์วดั 5,000.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท สำมกิจ แมชชีนทลูล์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ  5,000  บำท

15 จดัซือ้วสัดเุคร่ืองแตง่กำย งำนสำธำรณสขุ 5,160.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ  5,160 บำท

16 จดัซือ้วสัดกุำรเกษตร งำนเคหะและชมุชน 13,150.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ  13,150 บำท

17 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้ำงเพ่ือซ่อมรัว้อำคำร Otop 10,280.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เงินทองก่อสร้ำง

วงเงินตำมสญัญำ  24,772 บำท

18 จดัซือ้วสัดเุคร่ืองแตง่กำยกองช่ำง 8,085.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ  8,085 บำท

19 จดัซือ้อำหำรเสริมนม ชนิดถงุ 134,429.40            เฉพำะเจะจง บริษัท เชียงใหม่ เพรชมิลค์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ 134,429.40 บำท

20 จดัซือ้อำหำรเสริมนม ชนิดกลุ่ง 337,088.92            เฉพำะเจะจง บริษัท เชียงใหม่ เพรชมิลค์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ 337,088.92 บำท

21 จดัซือ้น ำ้ยำพน่หมอกควนั งำนก ำจดัขยะมลูฝอยฯ 3,750.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำน ด.ีอำร์ เมด ซพัพลำย



วงเงินตำมสญัญำ  3,750 บำท

22 จ้ำงเหมำซ่อมรถเครน หมำยเลขทะเบียน 81-2086 2,300.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่สง่ำกำรช่ำง

วงเงินตำมสญัญำ  2,300 บำท

23 จ้ำงเหมำท ำป้ำยถนนช ำรุด 252.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์

งบประมำณตำมสญัญำ 252.-  บำท

24 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำย โครงกำรปิดทองหลงัพระ 900.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์

งบประมำณตำมสญัญำ 900.-  บำท

25 เช่ำเคร่ืองตดัคอนกรีต 4,100.00                เฉพำะเจะจง ร้ำนเมืองเหนือ ดโีฮม

วงเงินตำมสญัญำ 4,100 บำท

26 จ้ำงเหมำซ่อมรถบรรทกุน ำ้ระบบไฟ 1,500.00                เฉพำะเจะจง ร้ำนทนงศกัดิ์

วงเงินตำมสญัญำ  1,500 บำท

27 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

ประจ ำเดอืน กนัยำยน งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

28 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

ประจ ำเดอืน กนัยำยน งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

29 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

ประจ ำเดอืน กนัยำยน งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

30 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

ประจ ำเดอืน กนัยำยน งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

31 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำด ส ำนกัปลดั 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

ประจ ำเดอืน กนัยำยน งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

32 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบตังิำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อ 9,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ  ฉั่วริยะกลุ

ประจ ำเดอืน กนัยำยน งบประมำณตำมสญัญำ  9,000  บำท



33 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยปฏิบตังิำนด้ำนเอกสำร กองคลงั 8,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ  รัตนจำงวำง

วงเงินตำมสญัญำ  8,000 บำท

34 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

ประจ ำเดอืน กนัยำยน งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท

35 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

ประจ ำเดอืน กนัยำยน งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

36 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

ประจ ำเดอืน กนัยำยน งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

37 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ขตัยิะ

ประจ ำเดอืน กนัยำยน งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

38 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

ประจ ำเดอืน กนัยำยน งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

39 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

ประจ ำเดอืน กนัยำยน งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

40 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

ประจ ำเดอืน กนัยำยน งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

41 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

ประจ ำเดอืน กนัยำยน งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท



ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินงบประมำณ วธีิซือ้/จ้ำง ผลกำรเสนอรำคำ/วงเงิน เหตผุลทีค่ดัเลอืก

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 18,100.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอมเชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ 18,100 บำท

2 จดัซือ้วสัดเุคร่ืองแตง่กำยงำนบรรเทำสำธำรณภยั 3,420.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ  3,420 บำท

3 จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ปริน้เตอร์ 2,600.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอมเชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ  2,600 บำท

4 จดัซือ้วสัดยุำนพำหนะ ยำงรถดบัเพลงิ 8,800.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ปิยะภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ 8,800.- บำท

5 จดัซือ้ถงัขยะโครงกำรบริหำรจดักำรขยะชมุชน 57,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงทอง โลหะกิจ

วงเงินตำมสญัญำ  57,000  บำท

6 จดัซือ้วสัดเุคร่ืองเขียน 700.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

วงเงินตำมสญัญำ  700 บำท

7 จดัซือ้แบตเตอร่ีรถยนต์ หมำยเลข บธ1192 ชร 3,600.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนทนงศกัดิ์

วงเงินตำมสญัญำ  3,600  บำท

8 จดัซือ้วสัดโุครงกำรบ ำบดัน ำ้เสยีชมุชน 2,560.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

วงเงินตำมสญัญำ  2,560  บำท

9 จดัซือ้วสัด ุโครงกำรบ ำบดัน ำ้เสยีชมุชน 1,022.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงทองโลหะกิจ

วงเงินตำมสญัญำ 1,022  บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  กันยายน  2561

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



10 จดัซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว งำนก ำจดัขยะมลูฝอยฯ 1,800.00                เฉพำะเจำะจง นำยผดั ส ำเนียงเย็น

วงเงินตำมสญัญำ  1,800  บำท

11 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ 700.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

โครงกำรศกึษำดงูำนกำรแพทย์แผนไทย วงเงินตำมสญัญำ  700 บำท

12 จ้ำงเหมำซ่อมรถขยะ หมำยเลขทะเบียน 81-8301 26,740.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่สง่ำกำรช่ำง

วงเงินตำมสญัญำ  26,740  บำท

13 จ้ำงเหมำจดัท ำตู้แนะน ำขัน้ตอนกำรเข้ำใช้บริกำร 10,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์

สญัญำณอินเตอร์เน็ต วงเงินตำมสญัญำ  10,000  บำท

14 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำรแข่งขนั 1,123.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์

กีฬำเจียงฮำยเกมส์ วงเงินตำมสญัญำ  1,123 บำท

15 จ้ำงเหมำซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2,490.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงรำยเทคโนคอม

วงเงินตำมสญัญำ  2,490  บำท

16 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเลม่ 3,152.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัชพลถ่ำยเอกสำร

วงเงินตำมสญัญำ  3,152 บำท

17 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำรตกับำตร 4,800.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์

เทโว วงเงินตำมสญัญำ  4,800 บำท

18 จ้ำงเหมำซ่อมแอร์รถยนต์ กค 6538 เชียงรำย 3,600.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณีรัตน์เคร่ืองเย็น

วงเงินตำมสญัญำ  3,600  บำท

19 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรม 2,970.00                เฉพำะเจะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

โครงกำรพฒันำศกัยภำพกองทนุ วงเงินตำมสญัญำ 2,970 บำท

20 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรดแูลสขุภำพเพ่ือกำรแพทย์แผนไทย 400.00                   เฉพำะเจะจง ร้ำนโปรปริน้

วงเงินตำมสญัญำ 400 บำท

21 จ้ำงเหมำเช่ำยำนพำหนะ 60,000.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท อรทยัทรำนส์เซอร์วสิ จ ำกดั



โครงกำรดแูลสขุภำพเพ่ือกำรแพทย์แผนไทย วงเงินตำมสญัญำ  60,000 บำท

22 จ้ำงเหมำซ่อมกญุแจและประตพิูพิธภณัฑ์ 950.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยอลมิูเนียม

วงเงินตำมสญัญำ  950 บำท


