
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


