
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


