
ลําดบัที โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตผุลทีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสงัเขป

1 จดัซือนํามนัเชือเพลิง งานบริหารงานทวัไป 72,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.นครพาทรัพย์เจริญ

งบประมาณตามสญัญา  72,000.-บาท

2 จดัซือนํามนัเชือเพลิง งานปอ้งกนัฯ 54,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.นครพาทรัพย์เจริญ

งบประมาณตามสญัญา  54,000-บาท

3 จดัซือนํามนัเชือเพลิง งานบริหารงานสาธารณสขุ 1,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.นครพาทรัพย์เจริญ

งบประมาณตามสญัญา  1,800.-บาท

4 จดัซือนํามนัเชือเพลิง งานเคหะและชมุชน 27,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.นครพาทรัพย์เจริญ

งบประมาณตามสญัญา  27,000-บาท

5 จดัซือนํามนัเชือเพลิง งานกําจดัขยะ 100,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.นครพาทรัพย์เจริญ

งบประมาณตามสญัญา  100,000-บาท

6 จดัซือนํามนัเชือเพลิง งานบริหารงานทวัไปเกียว 27,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.นครพาทรัพย์เจริญ

กบัอตุสาหกรรมและการโยธา งบประมาณตามสญัญา  27,000-บาท

7 จดัซืออาหารเสริม (นม) ประจําเดือน ต.ค.-พ.ย. 164,882.- เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรสมิล จํากดั

งบประมาณตามสญัญา 164,881.64 บาท

8 จ้างเหมาคนงานทวัไป สํานกัปลดั 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางพรรณี   ไชโย

งบประมาณตามสญัญา  11,000.-บาท

9 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ 9,350.- เฉพาะเจาะจง นายปรีดา   งามล้วน

งบประมาณตามสญัญา  9,350.- บาท

10 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายอิน  ขตัยิะ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้าง  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงราย



งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

11 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  ศรีแก้ว

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

12 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายประเสร็ฐ  ขตัยิะ

งบประมาณตามสญัญา 9,600.-  บาท

13 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายชนินทร์  ชยัวฒุิ

งบประมาณตามสญัญา 9,600.-  บาท

14 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมาณตามสญัญา 10,000.-  บาท

15 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายศรายทุธ   เกิดผล

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

16 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายนเร   จินะราช

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

17 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา 8,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์   ตยิะธะ

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

18 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา 9,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุญัญา   ปันทะยม

งบประมาณตามสญัญา 9,350.-  บาท

19 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสจิุตรา  ทิวาคํา

งบประมาณตามสญัญา 8,000.-  บาท

20 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์เพ็ญ   วฒันารี

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

21 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 5,500.- เฉพาะเจาะจง นายเสนห์่  จนัทะพรม

งบประมาณตามสญัญา 5,500.- บาท



22 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบตังิานด้านเอกสารกองคลงั 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา  รัตนจางวาง

งบประมาณตามสญัญา 8,000.-  บาท

23 จ้างเหมาคนงานทวัไป สํานกัปลดั 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางพรรณี   ไชโย

งบประมาณตามสญัญา  11,000.-บาท

24 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน พ.ย. 61 8,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์   ตยิะธะ

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

25 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน พ.ย. 61 9,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุญัญา   ปันทะยม

งบประมาณตามสญัญา 9,350.-  บาท

26 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน พ.ย. 61 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสจิุตรา  ทิวาคํา

งบประมาณตามสญัญา 8,000.-  บาท

27 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน พ.ย. 61 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์เพ็ญ   วฒันารี

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

28 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน พ.ย. 61 9,350.- เฉพาะเจาะจง นายปรีดา   งามล้วน

งบประมาณตามสญัญา  9,350.- บาท

29 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน พ.ย. 61 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายอิน  ขตัยิะ

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

30 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน พ.ย. 61 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  ศรีแก้ว

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

31 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน พ.ย. 61 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายประเสร็ฐ  ขตัยิะ

งบประมาณตามสญัญา 9,600.-  บาท

32 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน พ.ย. 61 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายชนินทร์  ชยัวฒุิ

งบประมาณตามสญัญา 9,600.-  บาท

33 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน พ.ย. 61 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางศริิรัตน์  รัตนไตร



งบประมาณตามสญัญา 10,000.-  บาท

34 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน พ.ย. 61 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายศรายทุธ   เกิดผล

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

35 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน พ.ย. 61 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายนเร   จินะราช

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท



ลําดบัที โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตผุลทีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสงัเขป

1 จ้างเหมาตกแตง่สถานที โครงการจดังานลอยกระทง 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสมชาย   ดําเงิน

ประจําปี 2561 งบประมาณตามสญัญา 50,000.-  บาท

2 จ้างเหมาซอ่มแซมอาคารเรียน ศพด. 51,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาพร  อินสมพงค์

งบประมาณตามสญัญา 50,000.-  บาท

3 จ้างเหมาจดัทําริวขบวนกระทง 75,000.00              เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์   ขนัแก้ว

โครงการจดังานลอยกระทง งบประมาณตามสญัญา 75,000.-  บาท

4 จ้างเหมาทําสตกิเกอร์สะท้อนแสงตดิรถกู้ ชีพ 6,500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสิฟายด์

นข 3800 เชียงราย งบประมาณตามสญัญา 6,500.-  บาท

5 ปะยางรถบรรทกุขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8301 600.00                   เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.ปิยภณัฑ์

งบประมาณตามสญัญา 600.-  บาท

6 จ้างเหมาซอ่มแซมรถจกัรยานยนต์ ขฉฉ 44 เชียงราย 1,380.00                เฉพาะเจาะจง ร้านทนงศกัดิ

งบประมาณตามสญัญา 1,380.-  บาท

7 จ้างเหมาซอ่มแซมรถดบัเพลิง ทะเบียน 80-9158 320.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านทนงศกัดิ

งบประมาณตามสญัญา 320.-  บาท

8 จ้างเหมาซอ่มรถบรรทกุนํา ทะเบียน 80-9269 5,500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอูส่ง่าการชา่ง

งบประมาณตามสญัญา 5,500.-  บาท

9 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบตังิานด้านเอกสารกองคลงั 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา  รัตนจางวาง

งบประมาณตามสญัญา 8,000.-  บาท

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้าง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงราย



10 จ้างเหมาคนงานทวัไป สํานกัปลดั 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางพรรณี   ไชโย

งบประมาณตามสญัญา  11,000.-บาท

11 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ธ.ค. 61 9,350.- เฉพาะเจาะจง นายปรีดา   งามล้วน

งบประมาณตามสญัญา  9,350.- บาท

12 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ธ.ค. 61 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายอิน  ขตัยิะ

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

13 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ธ.ค. 61 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  ศรีแก้ว

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

14 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ธ.ค. 61 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ขตัยิะ

งบประมาณตามสญัญา 9,600.-  บาท

15 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ธ.ค. 61 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายชนินทร์  ชยัวฒุิ

งบประมาณตามสญัญา 9,600.-  บาท

16 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ธ.ค. 61 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมาณตามสญัญา 10,000.-  บาท

17 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ธ.ค. 61 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายศรายทุธ   เกิดผล

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

18 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ธ.ค. 61 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายนเร   จินะราช

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

19 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน ธ.ค. 61 8,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์   ตยิะธะ

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

20 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน ธ.ค. 61 9,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุญัญา   ปันทะยม

งบประมาณตามสญัญา 9,350.-  บาท

21 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน ธ.ค. 61 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสจิุตรา  ทิวาคํา



งบประมาณตามสญัญา 8,000.-  บาท

22 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน ธ.ค. 61 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์เพ็ญ   วฒันารี

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

23 จดัซือวสัดกุ่อสร้างเพือดําเนินการซ่อมถนนทีชํารุด 202,000.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจํากดั เงินทองทวีก่อสร้าง

งบประมาณตามสญัญา 202,000.- บาท

24 จดัซือเก้าอ ีโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคูศ่ิลปะวฒันธรรมฯ 18,400.- เฉพาะเจาะจง ร้านพิเชษฐ์  จารุวฒันา

งบประมาณตามสญัญา 18,400.- บาท

25 จดัซือโคม ขนาด 8 นวิ โครงการพฒันาและสง่เสริม 15,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านพิเชษฐ์  จารุวฒันา

ศกัยภาพฯ งบประมาณตามสญัญา 15,000.- บาท

26 จดัซือโคม ขนาด 10 นวิ 14,820.- เฉพาะเจาะจง นายสิงห์คํา   คําปา

โครงการพฒันาและสง่เสริมศกัยภาพฯ งบประมาณตามสญัญา 14,820.- บาท

27 จดัซือวสัดสํุานกังานกองคลงั 6,084.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากดั เฟิร์สเครืองเขียน

งบประมาณตามสญัญา 6,084.- บาท

28 จดัซือวสัดสํุานกังาน กองการศกึษา 11,353.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากดั เฟิร์สเครืองเขียน

งบประมาณตามสญัญา 11,353.- บาท

29 จดัซือวสัดสํุานกังาน กองสาธารณสขุ 6,174.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากดั เฟิร์สเครืองเขียน

งบประมาณตามสญัญา 6,174.- บาท

30 จดัซือวสัดสํุานกังาน สํานกัปลดั 17,212.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากดั เฟิร์สเครืองเขียน

งบประมาณตามสญัญา 17,212.- บาท

31 จดัซือวสัดโุครงการสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 15,750.- เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาภรณ์

งบประมาณตามสญัญา 15,750.- บาท

32 จดัซือวสัดสํุานกังาน กองชา่ง 6,111.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากดั เฟิร์สเครืองเขียน

งบประมาณตามสญัญา 6,211.- บาท



33 จดัซือวสัดคุอมพิวเตอร์ กองชา่ง 13,040.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจํากดั เชียงรายเทคโนคอม

งบประมาณตามสญัญา 13,040.- บาท

34 จดัซือไฟฉาย LED ทรงสงู 3,200.- เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์คอมมนูิเคชนั

งบประมาณตามสญัญา 3,200.- บาท

35 จดัซือวสัดคุอมพิวเตอร์ กองสาธารณสขุ 3,560.00                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจํากดั เชียงรายเทคโนคอม

งบประมาณตามสญัญา 3,560.- บาท

36 จดัซือวสัดคุอมพิวเตอร์ สํานกัปลดั 4,820.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจํากดั เชียงรายเทคโนคอม

งบประมาณตามสญัญา 4,820.- บาท

36 จดัซือวสัดคุอมพิวเตอร์ สํานกัปลดั 12,220.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจํากดั เชียงรายเทคโนคอม

งบประมาณตามสญัญา 12,220.- บาท

37 จดัซืออาหารเสริมนม ประจําเดือนธันวาคม 134,785.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมเ่ฟรสมิลค์ จํากดั

งบประมาณตามสญัญา 134,784.72บาท



ลําดบัที โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตผุลทีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสงัเขป

1 จดัซือวสัดคุอมพิวเตอร์ กองการศกึษา 1,200.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม

งบประมาณตามสญัญา 1,200.-  บาท

2 จดัซือวสัดไุฟฟ้า 1,720.00                เฉพาะเจาะจง หจก.รัชแสงชยั

งบประมาณตามสญัญา 1,720.-  บาท

3 จดัซือวสัดสํุานกังานบ้านงานครัว สํานกัปลดั 8,095.00                เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาภรณ์

งบประมาณตามสญัญา  8,095.-  บาท

4 จดัซือวสัดกุ่อสร้าง 200,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เงินทองทวีก่อสร้าง

งบประมาณตามสญัญา  200,000  บาท

5 จดัซือวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุสวิทซ์ตงัเวลา 1,980.- เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม

งบประมาณตามสญัญา  1,980.-บาท

6 จดัซือวสัดกุ่อสร้าง 4,460.- เฉพาะเจาะจง หจก.เงินทองทวีก่อสร้าง

งบประมาณตามสญัญา  4,460.- บาท

7 จดัซือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ สํานกัปลดั 31,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม

จํานวน 2 เครือง งบประมาณตามสญัญา 31,800.-  บาท

8 จดัซือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 13,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม

โปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครือง งบประมาณตามสญัญา 13,000.-  บาท

9 จดัซือวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุถ่านขนาด AA 900.- เฉพาะเจาะจง นางจิราภา   จนัตะไพร

งบประมาณตามสญัญา 900.-  บาท

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้าง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงราย



10 จดัซือวสัดไุฟฟ้า 2,200.- เฉพาะเจาะจง ร้านสมพลการไฟฟ้า

โครงการ 7 วนัอนัตราย งบประมาณตามสญัญา 2,200.-  บาท

11 จดัซือวสัดสํุาหรับ 2,795.- เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอมมนูิเคชนั

โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตฯุ งบประมาณตามสญัญา 2,795.-  บาท

12 จดัซือวสัดุ 3,775.- เฉพาะเจาะจง นางจิราภา   จนัตะไพร

โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตฯุ งบประมาณตามสญัญา 2,795.-  บาท

13 จดัซือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 7,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัทสินธานี 

TV LED งบประมาณตามสญัญา 2,795.-  บาท

14 จดัซืออาหารเสริมนม ประจําเดือน ม.ค. 62 164,736.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมเ่ฟรสมิลล์ จํากดั

งบประมาณตามสญัญา 2,795.-  บาท

15 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 80,400.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ แอนด์วนิดา ทวัร์ จํากดั

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบประมาณตามสญัญา 80,400.-  บาท

16 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะรถบสั 26,800.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ แอนด์วนิดา ทวัร์ จํากดั

โครงการพฒันาศกัยภาพผู้นําด้านสขุภาพ งบประมาณตามสญัญา 26,800.-  บาท

17 เจ้าเหมาเชา่ยานพาหนะ รถตู้ 5,600.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ แอนด์วนิดา ทวัร์ จํากดั

โครงการพฒันาศกัยภาพผู้นําด้านสขุภาพ งบประมาณตามสญัญา 5,600.-  บาท

18 จ้างเหมาจดัทําปา้ย 1,230                     เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟายด์

โครงการ 7 วนัอนัตราย งบประมาณตามสญัญา 1,230.-  บาท

19 จ้างเหมาทําโปรสเตอร์ประชาสมัพนัธ์กิจการงาน 20,000                   เฉพาะเจาะจง ร้านคอมแอนด์อาร์ต การพิมพ์

เทศบาลฯ งบประมาณตามสญัญา 20,000.-  บาท

20 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบตังิานด้านเอกสารกองคลงั 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา  รัตนจางวาง

งบประมาณตามสญัญา 8,000.-  บาท

21 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือนม.ค.62 8,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์   ตยิะธะ



งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

22 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน ม.ค.62 9,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุญัญา   ปันทะยม

งบประมาณตามสญัญา 9,350.-  บาท

23 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน ม.ค.62 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสจิุตรา  ทิวาคํา

งบประมาณตามสญัญา 8,000.-  บาท

24 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน ม.ค.62 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์เพ็ญ   วฒันารี

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

25 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือนม.ค. 62 9,350.- เฉพาะเจาะจง นายปรีดา   งามล้วน

งบประมาณตามสญัญา  9,350.- บาท

26 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ม.ค. 62 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายอิน  ขตัยิะ

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

27 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ม.ค. 62 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  ศรีแก้ว

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

28 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ม.ค. 62 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ขตัยิะ

งบประมาณตามสญัญา 9,600.-  บาท

29 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ม.ค. 62 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายชนินทร์  ชยัวฒุิ

งบประมาณตามสญัญา 9,600.-  บาท

30 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ม.ค. 62 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมาณตามสญัญา 10,000.-  บาท

31 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ม.ค. 62 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายศรายทุธ   เกิดผล

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

32 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ม.ค. 62 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายนเร   จินะราช

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท



33 จ้างเหมาคนงานทวัไป สํานกัปลดั เดือน ม.ค.62 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางพรรณี   ไชโย

งบประมาณตามสญัญา  11,000.-บาท



ลําดบัที โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตผุลทีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสงัเขป

1 จดัซือครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 23,000                   เฉพาะเจาะจง บริษัทสามกิจ จํากดั

เครืองกําเนิดไฟฟ้า งบประมาณตามสญัญา 23,000.-  บาท

2 จดัซือวสัดทีุใช้ในการจดักิจกรรม 39,135                   เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาภรณ์

โครงการงานวนัเดก็ งบประมาณตามสญัญา 39,135.-  บาท

3 จดัซือขนมของรางวลั 10,000                   เฉพาะเจาะจง หจก.เอียมเส็งเชียงของ

โครงการงานวนัเดก็ งบประมาณตามสญัญา 10,000.-  บาท

4 จดัซือตาข่ายกรองแสง (แสลม) 2,000                     เฉพาะเจาะจง ร้านสมาพนัธ์

โครงการงานวนัเดก็ งบประมาณตามสญัญา 2,000.-  บาท

5 จดัซือวสัดคุอมพิวเตอร์ 1,625                     เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ งบประมาณตามสญัญา 1,625.-  บาท

6 จดัซือวสัดโุครงการอํานวยความสะดวกปลอดภยั 4,995                     เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาภรณ์

ถนนทกุสาย งบประมาณตามสญัญา 4,995.-  บาท

7 จดัซือครุภณัฑ์เครืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ 4,290                     เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม

งบประมาณตามสญัญา 4,995.-  บาท

8 จดัซือครุภภณัฑ์เครืองพิมเลเซอร์ 7,800                     เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม

งบประมาณตามสญัญา 4,995.-  บาท

9 จดัซือวสัดกุ่อสร้าง ลวดสลิงเชือก 8,000                     เฉพาะเจาะจง หจก.เงินทองทวีก่อสร้าง

ปรับปรุงงานสาธารณปูโภค งบประมาณตามสญัญา 8,000.- บาท

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้าง  ในรอบเดือน  มกราคม  2562

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงราย



10 จดัซือชดุอปุกรณ์ DLTV 49,800                   เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์

งบประมาณตามสญัญา 49,800.-  บาท

11 จดัซือกระจกโค้ง 5,000                     เฉพาะเจาะจง ร้านนครเทิง การดบัเพลิง

โครงการอํานวยความสะดวกปลอดภยั งบประมาณตามสญัญา 5,000.-  บาท

12 จดัซือวสัดกุ่อสร้าง 13,151                   เฉพาะเจาะจง หจก.เงินทองทวีก่อสร้าง

งบประมาณตามสญัญา 13,151.-  บาท

13 จดัซืออาหารเสริมนม ประจําเดือน กพ. 2562 142,773                 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรสมิลล์ จํากดั

งบประมาณตามสญัญา 142,772.84.-  บาท

14 จ้างเหมาจดัทําปา้ยแสดงพืนทีจดุให้บริการสญัญาณ 9,000                     เฉพาะเจาะจง ร้านโอทีโฆษณา

อินเตอร์เน็ต งบประมาณตามสญัญา 9,000.-  บาท

15 จ้างเหมาจดัทําปา้ยประชาสมัพนัธ์ 14,106                   เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟายด์เชียงของ

โครงการงานวนัเดก็ งบประมาณตามสญัญา 14,106  บาท

16 จ้างเหมาเช่าเวทีและเครืองเสียง 9,000                     เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  ชินะขา่ย

โครงการงานวนัเดก็ งบประมาณตามสญัญา 9,000.-  บาท

17 จ้างเหมาเช่าอปุกรณ์เครืองเล่น 9,000                     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ  ใหม่โพธิ

โครงการงานวนัเดก็ งบประมาณตามสญัญา 9,000.-  บาท

18 จ้างเหมาผู้ปฏิบตังิานระบบสารสนเทศและการสือ 6,967                     เฉพาะเจาะจง นายองักรู   สาระคนธ์

สารประจําเดือน ก.พ. 62 งบประมาณตามสญัญา 6,967.-  บาท

19 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 53,600                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์แอนด์วนิดาทวัร์ จํากดั

โครงการพฒันาศกัยภาพผู้นําชมุชนและพลงัมวลชน งบประมาณตามสญัญา 53,600-  บาท

20 จ้างเหมาจดัทําปา้ยประชาสมัพนัธ์ 2,764                     เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟายด์เชียงของ

งานจดัเก็บภาษี งบประมาณตามสญัญา 2,764.-  บาท



21 ซอ่มเครืองปรับอากาศ ห้องปลดั 850                        เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงของเครืองเย็น

งบประมาณตามสญัญา 850.-  บาท

22 จ้างเหมาซอ่มแซมตู้เชือมอินเวอร์เตอร์ 1,500                     เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจบอิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณตามสญัญา 1,500.-  บาท

23 จ้างเหมาซอ่มพาวเวอร์มิกเซอร์ 500                        เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจบอิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณตามสญัญา 500.-  บาท

24 จ้างเหมาจดัทําปา้ย 5 ส 1,700                     เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟายด์เชียงของ

งบประมาณตามสญัญา 1,700.-  บาท

25 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบตังิานด้านเอกสารกองคลงั 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา  รัตนจางวาง

งบประมาณตามสญัญา 8,000.-  บาท

26 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือนก.พ.62 8,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์   ตยิะธะ

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

27 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน ก.พ.62 9,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุญัญา   ปันทะยม

งบประมาณตามสญัญา 9,350.-  บาท

28 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน ก.พ.62 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสจิุตรา  ทิวาคํา

งบประมาณตามสญัญา 8,000.-  บาท

29 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน ก.พ.62 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์เพ็ญ   วฒันารี

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

30 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือนก.พ. 62 9,350.- เฉพาะเจาะจง นายปรีดา   งามล้วน

งบประมาณตามสญัญา  9,350.- บาท

31 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ก.พ. 62 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายอิน  ขตัยิะ

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

32 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ก.พ. 62 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  ศรีแก้ว



งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

33 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ก.พ. 62 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ขตัยิะ

งบประมาณตามสญัญา 9,600.-  บาท

34 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ก.พ. 62 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายชนินทร์  ชยัวฒุิ

งบประมาณตามสญัญา 9,600.-  บาท

35 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ก.พ. 62 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมาณตามสญัญา 10,000.-  บาท

36 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ก.พ. 62 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายศรายทุธ   เกิดผล

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

37 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน ก.พ. 62 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายนเร   จินะราช

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

38 จ้างเหมาผู้ปฏิบตังิานระบบสารสนเทศและการ 9,000.- เฉพาะเจาะจง นางองักรู  สาระคนธ์

สือสารของเทศบาล ประจําเดือน ก.พ. 62 งบประมาณตามสญัญา 9,000.-  บาท

39 จ้างเหมาคนงานทวัไป สํานกัปลดั เดือน ก.พ.62 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางพรรณี   ไชโย

งบประมาณตามสญัญา  11,000.-บาท



ลําดบัที โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตผุลทีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสงัเขป

1 จดัซือวสัดไุฟฟ้าวิทย ุ(ถ่านไมโครโฟน) 950.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสมพลการไฟฟ้า

วงเงินตามสญัญา 950.-  บาท

2 จดัซือตาข่าย 2,190.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเล้าเฮงกี

สําหรับโครงการแข่งขนักีฬาและนนัทนาการ วงเงินตามสญัญา 2,190.-  บาท

3 จดัซือไม้ดอกไม้ประดบั 32,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านลานนา กาเด้น

โครงการดแูลทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม วงเงินตามสญัญา 32,000.-  บาท

4 จดัซือวสัดอุปุกรณ์กีฬา 9,900.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอนัดาสปอร์ต

สําหรับโครงการแข่งขนักีฬาและนนัทนาการ วงเงินตามสญัญา 9,900.-  บาท

5 จดัซือวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 17,860.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เงินทองทวีก่อสร้าง

วงเงินตามสญัญา 17,860.-  บาท

6 จดัซืออาหารเสริมนม ชนิดถงุ 150,287.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมเ่ฟรชมิลล์ จํากดั

วงเงินตามสญัญา 150,287.20  บาท

7 จดัซืออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง สําหรับปิดภาคเรียน 267,913.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมเ่ฟรชมิลล์ จํากดั

วงเงินตามสญัญา 267,913.20  บาท

8 จ้างเหมาคนงานสาธารณสขุ ประจําเดือน มี.ค. 62 6,500.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชานนัท์  จนัต๊ะคาด

วงเงินตามสญัญา6,500.-  บาท

9 จ้างเหมาตรวจเช็คซอ่มรถบรรทกุนํา 80-9269 32,250.00              เฉพาะเจาะจง ร้านการันตี ออโตเซอร์วิส 2016

วงเงินตามสญัญา 32,250.-  บาท

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้าง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงราย



10 จ้างเหมาซอ่มรถยนต์สว่นกลางกค 6538 2,200.00                เฉพาะเจาะจง ร้านมณีรัตน์เครืองเย็น

วงเงินตามสญัญา 2,200.-  บาท

11 จ้างเหมาจดัทําปา้ย 7,980.00                เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟายด์

โครงการแข่งขนักีฬาและนนัทนาการ วงเงินตามสญัญา 7,980.-  บาท

12 จ้างเหมาจดัทําปา้ย 2,160.00                เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟายด์

โครงการสขุภาพดีถ้วนหน้าด้วยการออกกําลงักาย วงเงินตามสญัญา 2,160.-  บาท

13 จ้างเหมาจดัทําเวที 5,500.00                เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   วิฑรูย์

โครงการปันจกัรยานเพือสขุภาพ วงเงินตามสญัญา  5,500.-  บาท

14 จ้างเหมาจดัทําอาหาร 10,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวจินดารัตน์  อปุวรรณ

โครงการปันจกัรยานเพือสขุภาพ วงเงินตามสญัญา 10,000.-  บาท

15 จ้างเหมาเช่าเครืองเสียง 23,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านประกายดาวมิวสิค

โครงการปันจกัรยานเพือสขุภาพ วงเงินตามสญัญา 23,000.-  บาท

16 จ้างเหมาเช่าเครืองเสียง 6,000.00                เฉพาะเจาะจง นายปรีดา   อินต๊ะสงค์

โครงการแข่งขนักีฬาและนนัทนาการ วงเงินตามสญัญา6,000.-  บาท

17 จ้างเหมาจดัทําปา้ยโครงการ wifi free zone 980.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านโอ.ที โฆษณา

วงเงินตามสญัญา 980.-  บาท

18 จ้างเหมาจดัทําปา้ย 1,512.00                เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟายด์

ประชาสมัพนัธ์เกียวกบัการเลือกตงั วงเงินตามสญัญา 1,512.-  บาท

19 จ้างเหมาจดัทําตรายาง งานทะเบียนฯ 1,200.00                เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟายด์

วงเงินตามสญัญา 1,200.-  บาท

20 จ้างเหมาซอ่มรถยนต์สว่นกลาง กจ4586 15,461.50              เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงรายจํากดั

วงเงินตามสญัญา 15,461.50  บาท

21 จ้างเหมาซอ่มเครืองเลือยไฟฟ้า 300.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านทนงศกัดิ



วงเงินตามสญัญา 300.-  บาท

22 จ้างเหมาจดัทําตรายางกองชา่ง 550.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟายด์

วงเงินตามสญัญา 550.-  บาท

23 จ้างเหมาคนงานทวัไป สํานกัปลดั เดือน มี.ค.62 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางพรรณี   ไชโย

งบประมาณตามสญัญา  11,000.-บาท

24 จ้างเหมาผู้ปฏิบตังิานระบบสารสนเทศและการสือ 9,000                     เฉพาะเจาะจง นายองักรู   สาระคนธ์

สารประจําเดือน มี.ค. 62 งบประมาณตามสญัญา 9,000.-  บาท

25 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือนมี.ค. 62 9,350.- เฉพาะเจาะจง นายปรีดา   งามล้วน

งบประมาณตามสญัญา  9,350.- บาท

26 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน มี.ค. 62 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายอิน  ขตัยิะ

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

27 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน มี.ค. 62 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  ศรีแก้ว

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

28 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน มี.ค. 62 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ขตัยิะ

งบประมาณตามสญัญา 9,600.-  บาท

29 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน มี.ค. 62 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายชนินทร์  ชยัวฒุิ

งบประมาณตามสญัญา 9,600.-  บาท

30 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน มี.ค. 62 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมาณตามสญัญา 10,000.-  บาท

31 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน มี.ค. 62 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายศรายทุธ   เกิดผล

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

32 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน มี.ค. 62 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายนเร   จินะราช

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท



33 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน มี.ค. 62 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชานนัท์  จนัต๊ะคาด

งบประมาณตามสญัญา 8,000.-  บาท

34 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือนมี.ค.62 8,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์   ตยิะธะ

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

35 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน มี.ค.62 9,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุญัญา   ปันทะยม

งบประมาณตามสญัญา 9,350.-  บาท

36 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน มี.ค.62 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสจิุตรา  ทิวาคํา

งบประมาณตามสญัญา 8,000.-  บาท

37 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน มี.ค.62 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์เพ็ญ   วฒันารี

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท



ลําดบัที โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตผุลทีคดัเลือก

(ราคากลาง) โดยสงัเขป

1 จดัซือวสัดงุานบ้านงานครัวสํานกัปลดั ไตรมาส 2 4,670.00                เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาภรณ์

วงเงินตามสญัญา  4,670.-  บาท

2 จดัซือวสัดโุครงการจดัทําแผนพฒันาท้องถินและชมุชน 4,645.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เฟริสเครืองเขียน

วงเงินตามสญัญา  4,645.- บาท

3 จดัซือวสัดสํุาหรับโครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอด 21,300.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงชยัปศสุตัว์

ภยัจากโรคพิษสนุขับ้า วงเงินตามสญัญา  21,300.- บาท

4 จ้างเหมาจดัทําปา้ยห้ามทิงขยะ 3,960.00                เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิกฟายด์

วงเงินตามสญัญา  3,960.- บาท

5 จ้างเหมาซอ่มแซมเครืองปรับอากาศ 850.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงของเครืองเย็น

วงเงินตามสญัญา  850.- บาท

6 จ้างเหมาซอ่มรถทะเบียน 81-8301 300.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านทนงศกัดิไดนาโม

วงเงินตามสญัญา  300.- บาท

7 จ้างเหมาซอ่มรถบรรทกุขยะ 81-0213 1,220.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอูส่ง่า การช่าง

วงเงินตามสญัญา  1,220.- บาท

8 จ้างเหมาซอ่มรถมอเตอร์ไซ ทะเบียน ขรข 61 เชียงราย 1,480.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสพิุนการชา่ง

วงเงินตามสญัญา  1,480.- บาท

9 จ้างเหมาซอ่มเครืองตดัถ่าง 12,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สายอปุกรณ์ดบัเพลิงและกู้ภยั

วงเงินตามสญัญา  12,500.- บาท

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้าง  ในรอบเดือน  มีนาคม  2562

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงราย



10 จ้างเหมาซอ่มรถเครน ทะบเยน 81-2086 5,440.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอูส่ง่า การช่าง

วงเงินตามสญัญา  5,440.- บาท

11 จ้างเหมาซอ่มรถ บธ 1192 1,980.00                เฉพาะเจาะจง ร้านพ.ปิยภณัฑ์

ตรวจเช็คและเปลียนถ่ายนํามนัเครือง วงเงินตามสญัญา 1,980.- บาท

12 จ้างเหมาเปลียนยางรถยนต์ ทะเบียน บธ 1192 16,600.00              เฉพาะเจาะจง ร้านพ.ปิยภณัฑ์

วงเงินตามสญัญา 16,600.- บาท

13 จ้างเหมาเปลียนถ่ายนํามนัเครือง ทะเบียน 81-8301 5,250.00                เฉพาะเจาะจง ร้านพ.ปิยภณัฑ์

วงเงินตามสญัญา  5,250.- บาท

14 จ้างเหมาซกัฟอก 750.- เฉพาะเจาะจง นางกลัยา  ไชยโย

งบประมาณตามสญัญา 750.-  บาท

15 จ้างเหมาซอ่มแซมรถยนต์ ทะเบียน 80-9269 32,250.- เฉพาะเจาะจง ร้านการันตี ออโต้เซอริส

งบประมาณตามสญัญา 32,250.-  บาท

16 จ้างเหมาตรวจเช็คขวัแบตเตอร์รี 350.- เฉพาะเจาะจง ร้านทนงศกัดิไดนาโม

งบประมาณตามสญัญา 350.-  บาท

17 จ้างเหมาจดัทําปา้ย 240                        เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิกฟายด์

โครงการจดัทําแผนพฒันาท้องถินและชมุชน งบประมาณตามสญัญา 240.-  บาท

18 จ้างเหมาจดัทํานิทรรศการบ้านรักษ์โลก 10,000.00              เฉพาะเจาะจง นายทนงศกัด ิ ไชยเจริญ

งบประมาณตามสญัญา  10,000  บาท

19 จ้างเหมาจดัทําปา้ยพร้อมเคลือบแสดงแผนทีในเขต 4,500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟลายด์

เทศบาลฯ งบประมาณตามสญัญา  4,500  บาท

20 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 59,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.พนัธ์จินดา จํากดั

โครการหลกัสตูรเพมิพนูความรู้และเพมิประสิทธภาพฯ งบประมาณตามสญัญา  59,000.- บาท

21 จ้างเหมาจดัทําปา้ยโครงการ 1,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟายด์



โครการหลกัสตูรเพมิพนูความรู้และเพมิประสิทธภาพฯ งบประมาณตามสญัญา 1,500.-  บาท

22 จ้างเหมาคนงานทวัไป สํานกัปลดั เดือน เม.ย..62 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางพรรณี   ไชโย

งบประมาณตามสญัญา  11,000.-บาท

23 จ้างเหมาผู้ปฏิบตังิานระบบสารสนเทศและการสือ 9,000                     เฉพาะเจาะจง นายองักรู   สาระคนธ์

สารประจําเดือน เม.ย.. 62 งบประมาณตามสญัญา 9,000.-  บาท

24 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือนเม.ย..62 8,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์   ตยิะธะ

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

25 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน เม.ย..62 9,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุญัญา   ปันทะยม

งบประมาณตามสญัญา 9,350.-  บาท

26 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน เม.ย..62 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสจิุตรา  ทิวาคํา

งบประมาณตามสญัญา 8,000.-  บาท

27 จ้างเหมาคนงานกองการศกึษา ประจําเดือน เม.ย..62 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์เพ็ญ   วฒันารี

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

28 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือนเม.ย.. 62 9,350.- เฉพาะเจาะจง นายปรีดา   งามล้วน

งบประมาณตามสญัญา  9,350.- บาท

29 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน เม.ย.. 62 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายอิน  ขตัยิะ

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

30 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน เม.ย.. 62 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  ศรีแก้ว

งบประมาณตามสญัญา 11,000.-  บาท

31 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน เม.ย.. 62 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายชนินทร์  ชยัวฒุิ

งบประมาณตามสญัญา 9,600.-  บาท

32 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน เม.ย.. 62 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมาณตามสญัญา 10,000.-  บาท



33 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน เม.ย.. 62 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายศรายทุธ   เกิดผล

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

34 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน เม.ย.. 62 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายนเร   จินะราช

งบประมาณตามสญัญา 8,350.-  บาท

35 จ้างเหมาคนงานทวัไปสาธารณสขุ ประจําเดือน เม.ย.. 62 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชานนัท์  จนัต๊ะคาด

งบประมาณตามสญัญา 8,000.-  บาท

36 จ้างเหมาดแูลทําความสะอาดตดัหญ้า บริเวณ 7,000.- เฉพาะเจาะจง นายวินยั   ยาวิชยั

พิพิธภณัฑ์ปลาบกึ ประจําเดือน เม.ย. 2562 งบประมาณตามสญัญา 8,000.-  บาท


