
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


