
ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางพรรณี   ไชโย
ประจําเดือน ตุลาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา  11,000.-บาท

2 จางเหมาผูปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ 10,000.- เฉพาะเจาะจง นายองักูล  สารคนธ
และการสื่อสารประจําเดือน ต.ค. 62 งบประมาณตามสัญญา  10,000.-บาท

3 จางเหมาคนงานทั่วไปสาธารณสุข 9,350.- เฉพาะเจาะจง นายปรีดา   งามลวน
ประจําเดือน ตุลาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา  9,350.- บาท

4 จางเหมาคนงานทั่วไปสาธารณสุข 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายอนิ  ขัติยะ
ประจําเดือน ตุลาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 11,000.-  บาท

5 จางเหมาคนงานทั่วไปสาธารณสุข 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายชนินทร  ชัยวุฒิ
ประจําเดือน ตุลาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 9,600.-  บาท

6 จางเหมาคนงานทั่วไปสาธารณสุข 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางศิริรัตน  รตันไตร
ประจําเดือน ตุลาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 10,000.-  บาท

7 จางเหมาคนงานทั่วไปสาธารณสุข 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ   เกิดผล
ประจําเดือน ตุลาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 8,350.-  บาท

8 จางเหมาคนงานทั่วไปสาธารณสุข 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายนเร   จินะราช
ประจําเดือน ตุลาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 8,350.-  บาท

9 จางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทํางานในสถาน 8,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ   ติยะธะ
ศึกษา ประจําเดือน ตุลาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 8,350.-  บาท

10 จางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทํางานในสถาน 9,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา   ปนทะยม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน ตุลาคม  2562
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ศึกษา ประจําเดือน ตุลาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 9,350.-  บาท
11 จางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทํางานในสถาน 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  ทิวาคํา

ศึกษา ประจําเดือน ตุลาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท
12 จางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทํางานในสถาน 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางจันทรเพ็ญ   วัฒนารี

ศึกษา ประจําเดือน ตุลาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 11,000.-  บาท
13 จางเหมาสํารวจขอมูลที่ดินและส่ิงปลูกสราง 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายประวิทย  นิจเจริญ

งปม.ตามสัญญา 9,000.- บาท
14 จางเหมาสํารวจขอมูลที่ดินและส่ิงปลูกสราง 9,000.- เฉพาะเจาะจง นางเสงี่ยม  ศรีโชตพุม

งปม.ตามสัญญา 9,000.- บาท
15 จางเหมาซอมแซมเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 3,620.- เฉพาะเจาะจง รานพ.ปยะภัณฑ

รถบรรทุกขยะ 81-0213 เชียงราย งปม.ตามสัญญา 3,620.- บาท
16 จางเหมาซอมแซมเครื่องตัดหญา 2,750.- เฉพาะเจาะจง รานสุบิน

งปม.ตามสัญญา 2,750.- บาท
17 จางเหมาซอมรถบรรทุกขยะ 81-8301 เชียงราย 2,670.- เฉพาะเจาะจง รานอูสงาการชาง

งปม. ตามสัญญา 2,670.- บาท
18 ซอมแซมรถกูชีพกูภัย ทะเบียน บธ 1192 เชียงราย 3,080.- เฉพาะเจาะจง อูสงาการชาง 

งปม.ตามสัญญา 3,080.- บาท
19 ซอมแซมกลองถายภาพดิจิตอล แคนนอล 600D 3,150.- เฉพาะเจาะจง รานวิมลคาเมรา

งปม.ตามสัญญา 3,150.- บาท
20 จางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทํางานในสถาน 8,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ   ติยะธะ

ศึกษา ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562 งบประมาณตามสัญญา 8,350.-  บาท
21 จางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทํางานในสถาน 9,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา   ปนทะยม

ศึกษา ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562 งบประมาณตามสัญญา 9,350.-  บาท



22 จางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทํางานในสถาน 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  ทิวาคํา
ศึกษา ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562 งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท

23 จางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทํางานในสถาน 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางจันทรเพ็ญ   วัฒนารี
ศึกษา ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562 งบประมาณตามสัญญา 11,000.-  บาท

24 จางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางพรรณี   ไชโย
ประจําเดือน พฤศจิกายน  2562 งบประมาณตามสัญญา  11,000.-บาท

25 จางเหมาผูปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ 10,000.- เฉพาะเจาะจง นายองักูล  สารคนธ
และการสื่อสารประจําเดือน พฤศจิกายน 62 งบประมาณตามสัญญา  10,000.-บาท

26 จางเหมาจัดทําริ้วขบวนกระทงและสงขบวนเขารวม 75,000.- เฉพาะเจาะจง นายกิจจา  ประชากลาง
กิจกรรมอนุรักษฯงานลอยกระทง งปม.ตามสัญญา 75,000.- บาท

27 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ โครงการลอย 10,000.- เฉพาะเจาะจง รานคลาสสิฟายด
กระทง ประจําป 2562 งปม. 10,000.- บาท

28 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 9,350.- เฉพาะเจาะจง นายปรีดา   งามลวน
ประจําเดือน พฤศจิกายน  2562 งบประมาณตามสัญญา  9,350.- บาท

29 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายอนิ  ขัติยะ
ประจําเดือน พฤศจิกายน  2562 งบประมาณตามสัญญา 11,000.-  บาท

30 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายชนินทร  ชัยวุฒิ
ประจําเดือน พฤศจิกายน  2562 งบประมาณตามสัญญา 9,600.-  บาท

31 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางศิริรัตน  รตันไตร
ประจําเดือน พฤศจิกายน  2562 งบประมาณตามสัญญา 10,000.-  บาท

32 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ   เกิดผล
ประจําเดือน พฤศจิกายน  2562 งบประมาณตามสัญญา 8,350.-  บาท

33 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายนเร   จินะราช



ประจําเดือน พฤศจิกายน  2562 งบประมาณตามสัญญา 8,350.-  บาท
34 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายวินัย  ยาวิชัย

ประจําเดือน พฤศจิกายน  2562 งปม.ตามสัญญา 8,000.- บาท
35 จางเหมาจัดทําโคมประดับ 45,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ  โคกทอง

งปม.ตามสัญญา 45,000.- บาท
36 จางเหมาจัดทําปฏิมากรรมโคมไฟรปูพญานาค 35,000.- เฉพาะเจาะจง นายชัยยันต  บริบูรณ

งปม.ตามสัญญา 35,000.- บาท
37 จางเหมาตกแตงจัดสรางสถานที่จัดงาน โครงการ 74,200.- เฉพาะเจาะจง นายสิทธิรักษ  แกวคํา

จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2562 งปม.ตามสัญญา  74,200.- บาท

38 จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง งานบริหารงานทั่วไป 72,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.นครพาทรัพยเจริญ
งปม.ตามสัญญา 72,000.-บาท

39 จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง  งานปองกันและบรรเทา 54,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.นครพาทรัพยเจริญ
งปม.ตามสัญญา 54,000.-บาท

40 จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ 100,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.นครพาทรัพยเจริญ
งปม.ตามสัญญา 100,000.-บาท

41 จัดซื้อนํ้ามัน งานเคหะและชุมชน 27,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.นครพาทรัพยเจริญ
งปม.ตามสัญญา 27,000.-บาท

42 จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 3,862.- เฉพาะเจาะจง หจก.นครพาทรัพยเจริญ
งปม.ตามสัญญา 3,861.66บาท

43 จัดซื้อวัสดุกอสราง ซอมแซมถนนและทางเทา 15,625.- เฉพาะเจาะจง หจก.เงินทองทวีกอสราง
งปม. ตามสัญญา 15,625.- บาท





ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จางเหมาปรับเกลี่ยขยะลงบอ 51,000.00              เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ   พานแกว
งบประมาณตามสัญญา 51,000.-  บาท

2 จางเหมาซอม รถยนตทะเบียน กจ 4586 เชียงราย 3,386.55                เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย
งบประมาณตามสัญญา 3,386.55.-  บาท

3 จางเหมาซอมรถยนตทะเบียน กค 6538 เชียงราย 2,950.00                เฉพาะเจาะจง รานอูสงาการชาง
งบประมาณตามสัญญา 2,950.-  บาท

4 จางเหมาชวยงานธุรการกองชาง 2,000.00                เฉพาะเจาะจง นายประวิช  นิตยเจริญ
งบประมาณตามสัญญา 2,000.-  บาท

5 จางเหมาซอมรถบรรทุกขยะ 2,000.00                เฉพาะเจาะจง รานอูสงาการชาง
งบประมาณตามสัญญา 2,000.-  บาท

6 จางเหมาจัดทําตรายาง กองคลัง  800.00                   เฉพาะเจาะจง รานคลาสสิฟายด
(จายแลวตรวจสอบถูกตอง) งบประมาณตามสัญญา 800.-  บาท

7 จางเหมาตกแตงสถานที่ โครงการพัฒนาและสงเสริม 10,000.00              เฉพาะเจาะจง นายทวีสิน  ธรรมวงค
ศักยภาพถนนคนเดินในเขตเทศบาล (กาดกองเกา) งบประมาณตามสัญญา  10,000.-  บาท

8 จางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางพรรณี   ไชโย
ประจําเดือน ธันวาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา  11,000.-บาท

9 จางเหมาผูปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ 10,000.- เฉพาะเจาะจง นายองักูล  สารคนธ
และการสื่อสารประจําเดือน ธ.ค. 62 งบประมาณตามสัญญา  10,000.-บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



10 จางเหมาคนงานทั่วไปสาธารณสุข 9,350.- เฉพาะเจาะจง นายปรีดา   งามลวน
ประจําเดือน ธันวาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา  9,350.- บาท

11 จางเหมาคนงานทั่วไปสาธารณสุข 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายอนิ  ขัติยะ
ประจําเดือน ธันวาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 11,000.-  บาท

12 จางเหมาคนงานทั่วไปสาธารณสุข 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายชนินทร  ชัยวุฒิ
ประจําเดือน ธันวาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 9,600.-  บาท

13 จางเหมาคนงานทั่วไปสาธารณสุข 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางศิริรัตน  รตันไตร
ประจําเดือน ธันวาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 10,000.-  บาท

14 จางเหมาคนงานทั่วไปสาธารณสุข 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ   เกิดผล
ประจําเดือน ธันวาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 8,350.-  บาท

15 จางเหมาคนงานทั่วไปสาธารณสุข 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายนเร   จินะราช
ประจําเดือน ธันวาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 8,350.-  บาท

16 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายวินัย  ยาวิชัย
ประจําเดือน ธันวาคม 2562 งปม.ตามสัญญา 8,000.- บาท

17 จางเหมาบริการงานดานสาธารณสุขและกองทุน 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายประวิช  นิตยเจริญ
หลักประกันสุขภาพ ประจําเดือน ธันวาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท

18 จางเหมาบแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อทํางานใน 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  ทิวาคํา
สถานศึกษาประจําเดือน ธันวาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท

19 จางเหมาบแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อทํางานใน 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางจันทรเพ็ญ   วัฒนารี
สถานศึกษาประจําเดือน ธันวาคม 2562 งบประมาณตามสัญญา 11,000.-  บาท

20 จางเหมาซอมแซมกระจกรถยนต หมายเลขทะเบียน 8,800.- เฉพาะเจาะจง รานธีระเดชการชาง
กค 6538 เชียงราย งบประมาณตามสัญญา 8,800.-  บาท

21 จางเหมางานธุรการกองชาง 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกานต  อิ่นแกว



งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท
22 จางเหมาซอมรถหมายเลขทะเบียน 9269 เชียงราย 5,200.- เฉพาะเจาะจง รานอูสงาการชาง

งบประมาณตามสัญญา 5,200.-  บาท
23 จางเหมาตกแตงสถานที่ พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ 25,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุทธิรักษ  แกวคํา

พระเจาอยูหัวและพระราชินี งบประมาณตามสัญญา 25,000.- บาท
24 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 5,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท นครพาทรัพยเจริญ

โครงการปองกันและควบคุมโรคในชุมชน (ครั้งที่ 1) งบประมาณตามสัญญา 5,000.- บาท
25 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 20,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท นครพาทรัพยเจริญ

โครงการปองกันและควบคุมโรคในชุมชน (ครั้งที่ 2) งบประมาณตามสัญญา 20,000.- บาท
26 จัดซื้อสต๊ิกเกอรแถบสะทอนแสง เพื่อติดรถยนต 9,000.- เฉพาะเจาะจง รานคลาสสิฟายด

งบประมาณตามสัญญา 9,000.- บาท
27 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร กองคลัง 15,160.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนเชียงรายเทคโนคอม

ไตรมาสที่ 1 งบประมาณตามสัญญา 15,160.- บาท
28 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองการศึกษา 7,431.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เฟรสเครื่องเขียน

ไตรมาสที่ 1 งบประมาณตามสัญญา 7,431.- บาท
29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองสาธารณสุข 3,210.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนเชียงรายเทคโนคอม

ไตรมาสที่ 1 งบประมาณตามสัญญา 3,210.- บาท
30 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองสาธารณสุข 4,999.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เฟรสเครื่องเขียน

ไตรมาสที่ 1 งบประมาณตามสัญญา 4,999.- บาท
31 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 3,364.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เฟรสเครื่องเขียน

ไตรมาสที่ 1 งบประมาณตามสัญญา 3,364.- บาท
32 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 17,263.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เฟรสเครื่องเขียน

ไตรมาสที่ 1 งบประมาณตามสัญญา 17,263.- บาท



33 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ไตรมาส 1 7,670.- เฉพาะเจาะจง รานรัตนาภรณ
งบประมาณตามสัญญา 7,670.- บาท

34 จัดซื้ออาหารเสริมนม ประจําเดือน ธันวาคม 2562 136,088.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมเฟรสมิลค จํากัด
งบประมาณตามสัญญา 136,087.56 บาท



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จางเหมาซอมคอมพิวเตอร กองชาง 400.00                   เฉพาะเจาะจง รานคอม 7-12
งบประมาณตามสัญญา 400.-  บาท

2 จางเหมาซอมรถบรรทุกน้ํา บม 44 เชียงราย 3,500.00                เฉพาะเจาะจง รานอูสงาการชาง
งบประมาณตามสัญญา 3,500.-  บาท

3 จางเหมาซอมรถฉุกเฉินทะเบียน นข 3800 เชียงราย 5,253.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมรกิันมอเตอร จํากัด
งบประมาณตามสัญญา  5,253.-  บาท

4 จางเหมาซอมรถบรรทุกน้ํา ทะเบียน 80-9269 5,200.00                เฉพาะเจาะจง รานอูสงาการชาง
งบประมาณตามสัญญา  5,200  บาท

5 จางเหมาประกอบอาหาร โครงการสงเสริมผูสูงวัย 42,500.- เฉพาะเจาะจง นางสุพิน  ชื่นชม
ใสใจรักสุขภาพผูสูงอายุ งบประมาณตามสัญญา  42,500.-บาท

6 จางเหมางานธุรการกองชาง 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกานต  อิ่นแกว
ประจําเดือน มกราคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท

7 จางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางพรรณี   ไชโย
ประจําเดือน มกราคม 2563 งบประมาณตามสัญญา  11,000.-บาท

8 จางเหมาผูปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ 10,000.- เฉพาะเจาะจง นายองักูล  สารคนธ
และการสื่อสารประจําเดือน มกราคม 2563 งบประมาณตามสัญญา  10,000.-บาท

9 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 9,350.- เฉพาะเจาะจง นายปรีดา   งามลวน
ประจําเดือน มกราคม 2563 งบประมาณตามสัญญา  9,350.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2562
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



10 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายอนิ  ขัติยะ
ประจําเดือน มกราคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 11,000.-  บาท

11 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายชนินทร  ชัยวุฒิ
ประจําเดือน มกราคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 9,600.-  บาท

12 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางศิริรัตน  รตันไตร
ประจําเดือน มกราคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 10,000.-  บาท

13 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ   เกิดผล
ประจําเดือน มกราคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,350.-  บาท

14 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายนเร   จินะราช
ประจําเดือน มกราคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,350.-  บาท

15 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายวินัย  ยาวิชัย
ประจําเดือน มกราคม 2563 งปม.ตามสัญญา 8,000.- บาท

16 จางเหมาบริการงานดานสาธารณสุขและกองทุน 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายประวิช  นิตยเจริญ
หลักประกันสุขภาพ ประจําเดือน มกราคม  2563 งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท

17 จางเหมาบแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อทํางานใน 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  ทิวาคํา
สถานศึกษาประจําเดือน  มกราคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท

18 จางเหมาบแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อทํางานใน 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางจันทรเพ็ญ   วัฒนารี
สถานศึกษาประจําเดือน มกราคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 11,000.-  บาท

19 จางเหมาบแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อทํางานใน 6,500                     เฉพาะเจาะจง นางสาวพนัส  หลานวงษ
สถานศึกษาประจําเดือน มกราคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 6,500.-  บาท

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ไตรมาส 1 สํานักปลัด 11,740.- เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม
งบประมาณตามสัญญา 11,740.-  บาท

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงานงานสํานักปลัด 4,490.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เฟรสเครื่องเขียน



งบประมาณตามสัญญา 4,490.-  บาท
22 จัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปอนในอาหาร 2,300.- เฉพาะเจาะจง รานเชียงรายเครื่องมือแพทย

งบประมาณตามสัญญา 2,300.-  บาท
23 จัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปอนในอาหาร 6,705.- เฉพาะเจาะจง รานเชียงรายเครื่องมือแพทย

งบประมาณตามสัญญา 6,705.-  บาท
24 ขอจัดซื้อเครื่องด่ืมอาหารวางโครงการรณรงคปองกัน 5,499.- เฉพาะเจาะจง นางจิราภา  จันตะไพร

และลดอุบัติเหตุ (ปใหม) งบประมาณตามสัญญา 5,499.-  บาท



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จางเหมาจัดทําปายโครงการงานวันเด็ก ประจําป 2563 14,106.00              เฉพาะเจาะจง รานคลาสสิฟายด
งบประมาณตามสัญญา 14,106.-  บาท

2 จางเหมาจัดสถานที่จัดงานตกแตงเวทีและฉาก 5,000.00                เฉพาะเจาะจง นายสุทธิรักษ  แกวคํา
โครงการงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2563 งบประมาณตามสัญญา 5,000.-  บาท

3 จางเหมาอุปกรณเครื่องเลน 9,000.00                เฉพาะเจาะจง นายชโนทัย   บุญถา
โครงการงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2563 งบประมาณตามสัญญา 9,000.-  บาท

4 จางเหมาเชาเวทีและเครื่องเลน 10,000.00              เฉพาะเจาะจง นายมานิตย   ชินะขาย
โครงการงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2563 งบประมาณตามสัญญา 10,000.-  บาท

5 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ 6,000.00                เฉพาะเจาะจง รานคลาสสิฟายด
โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพถนนคนเดิน (กาดกองเกา) งบประมาณตามสัญญา 6,000.-  บาท

6 จางเหมาซอมรถทะเบียน กจ 4586 เชียงราย 6,750.63                เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยตา
งบประมาณตามสัญญา 6,750.63 บาท

7 จางเหมาตกแตงสถานที่จัดสถานที่พรอมเชาวัสดุอุปกรณ 10,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสุทธิรักษ  แกวคํา
โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพถนนคนเดิน (กาดกองเกา) งบประมาณตามสัญญา 10,000.-  บาท

8 จางเหมาเชารถบัสพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง โครงการสงเสริม 53,600.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ แอนด วนิดา จัด
การเรียนรูตลอดชีวิตควบคูศิลปะวัฒนะธรรม งบประมาณตามสัญญา 53,600.- บาท

9 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 9,350.- เฉพาะเจาะจง นายปรีดา   งามลวน
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 งบประมาณตามสัญญา  9,350.- บาท

10 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายอนิ  ขัติยะ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มกราคม  2563
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 งบประมาณตามสัญญา 11,000.-  บาท
11 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายชนินทร  ชัยวุฒิ

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 งบประมาณตามสัญญา 9,600.-  บาท
12 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางศิริรัตน  รตันไตร

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 งบประมาณตามสัญญา 10,000.-  บาท
13 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ   เกิดผล

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,350.-  บาท
14 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายนเร   จินะราช

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,350.-  บาท
15 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายวินัย  ยาวิชัย

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 งปม.ตามสัญญา 8,000.- บาท
16 จางเหมาบริการงานดานสาธารณสุขและกองทุน 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายประวิช  นิตยเจริญ

หลักประกันสุขภาพ ประจําเดือน กุมภาพันธ  2563 งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท
17 จางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางพรรณี   ไชโย

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 งบประมาณตามสัญญา  11,000.-บาท
18 จางเหมาผูปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ 10,000.- เฉพาะเจาะจง นายองักูล  สารคนธ

และการสื่อสารประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 งบประมาณตามสัญญา  10,000.-บาท
19 จางเหมางานธุรการกองชาง 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกานต  อิ่นแกว

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท
20 จางเหมาบแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อทํางานใน 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  ทิวาคํา

สถานศึกษาประจําเดือน  มกราคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท
21 จางเหมาบแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อทํางานใน 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางจันทรเพ็ญ   วัฒนารี

สถานศึกษาประจําเดือน มกราคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 11,000.-  บาท



22 จางเหมาบแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อทํางานใน 6,500                     เฉพาะเจาะจง นางสาวพนัส  หลานวงษ
สถานศึกษาประจําเดือน มกราคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 6,500.-  บาท

23 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จอคอมพิวเตอร 3,900.00                เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงรายเทคโนคอม
ขนาด 21.5 นิ้ว งบประมาณตามสัญญา 3,900.-  บาท

24 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร สํานักปลัด 76,740.00              เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงรายเทคโนคอม
งบประมาณตามสัญญา 76,740.-  บาท

25 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  กองคลัง 55,800.00              เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงรายเทคโนคอม
งบประมาณตามสัญญา 55,800.-  บาท

26 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพคอมพิวเตอร 7,990.00                เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงรายเทคโนคอม
สํานักปลัด งบประมาณตามสัญญา 7,990.-  บาท

27 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพคอมพิวเตอร 10,600.00              เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงรายเทคโนคอม
งบประมาณตามสัญญา 10,600.-  บาท

28 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 54,900.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด พีซีเน็ตเวิรด จํากัด
งบประมาณตามสัญญา 54,900.-  บาท

29 จัดซื้อของรางวัลสําหรับการประกวดแขงขันเพื่อใช 10,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เอี่ยมเส็ง เชียงของ
ในงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 งบประมาณตามสัญญา  10,000.- บาท

30 จัดซื้อของรางวับและอปุกรณสําหรับงานวันเด็กแหงชาติ 37,185.00              เฉพาะเจาะจง รานรัตนาภรณ
งบประมาณตามสัญญา 37,185.-  บาท

31 จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลข 81-0213 ชร. 6,000.00                เฉพาะเจาะจง รานทนงศํกดไดนาโม
งบประมาณตามสัญญา 6,000.-  บาท

32 จัดซื้ออาหารเสริมนม ประจําเดือน ก.พ. 2563 143,647.98            เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมเฟรสมิลล จํากัด
งบประมาณตามสัญญา 143,647.98  บาท



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จางเหมาจัดทําปาย โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ 340.00                   เฉพาะเจาะจง รานคลาสสิฟายด
ทางน้ํา วงเงินตามสัญญา 340.-  บาท

2 ซอมแซมรถบรรทุกน้ํา ทะเบียน บม 44 ประตูน้ํา 10,500.00              เฉพาะเจาะจง รานอูสงาการชาง
วงเงินตามสัญญา 10,500.-  บาท

3 จางเหมาซอมแซมและตรวจเช็คระบบกลองโทรทัศน 10,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี-โปร คอมมินิเคชั่น
วงจรปด CCTV วงเงินตามสัญญา 10,000.-  บาท

4 จัดซื้อวัสดุ สําหรับโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ 17,820.00              เฉพาะเจาะจง รานเลาเฮงกี้
ภัยทางน้ํา (ทุนลอย+เชือก) วงเงินตามสัญญา 17,820.-  บาท

5 จัดซื้อไมไผสําหรับโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ 1,600.00                เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เทพมูล
ทางน้ํา วงเงินตามสัญญา 1,600.-  บาท

6 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต ทะเบียน กค 6538 เชียงราย 3,400.00                เฉพาะเจาะจง รานทนงศักด์ิ
วงเงินตามสัญญา 3,400.-บาท

7 จัดซื้อยางรถยนต รถกูชีพ หมายเลขทะเบียยน 12,000.00              เฉพาะเจาะจง รานพ.ปยะภัณฑ
นข 3800 เชียงราย วงเงินตามสัญญา 12,000.-   บาท

8 จัดซื้อหมึกวัสดุคอมพิวเตอร ไตรมาส 2 กองคลัง 7,740.00                เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเชียงรายเทคโนคอม
วงเงินตามสัญญา 7,740.-  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2563
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ โครงการ/รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผลการเสนอราคา/วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางพรรณี   ไชโย
ประจําเดือน มีนาคม 2563 งบประมาณตามสัญญา  11,000.-บาท

2 จางเหมาผูปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ 10,000.- เฉพาะเจาะจง นายองักูล  สารคนธ
และการสื่อสารประจําเดือน มีนาคม 2563 งบประมาณตามสัญญา  10,000.-บาท

3 จางเหมางานธุรการกองชาง 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกานต  อิ่นแกว
ประจําเดือน มีนาคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท

4 จางเหมาบแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อทํางานใน 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  ทิวาคํา
สถานศึกษาประจําเดือน  มีนาคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท

5 จางเหมาบแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อทํางานใน 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางจันทรเพ็ญ   วัฒนารี
สถานศึกษาประจําเดือน มีนาคม2563 งบประมาณตามสัญญา 11,000.-  บาท

6 จางเหมาบแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อทํางานใน 6,500                     เฉพาะเจาะจง นางสาวพนัส  หลานวงษ
สถานศึกษาประจําเดือน มีนาคม2563 งบประมาณตามสัญญา 6,500.-  บาท

7 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 9,350.- เฉพาะเจาะจง นายปรีดา   งามลวน
ประจําเดือน มีนาคม 2563 งบประมาณตามสัญญา  9,350.- บาท

8 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายอนิ  ขัติยะ
ประจําเดือน มีนาคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 11,000.-  บาท

9 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายชนินทร  ชัยวุฒิ
ประจําเดือน มีนาคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 9,600.-  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน  มีนาคม  2563
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   อาํเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



10 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางศิริรัตน  รตันไตร
ประจําเดือน มีนาคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 10,000.-  บาท

11 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ   เกิดผล
ประจําเดือน มีนาคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,350.-  บาท

12 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายนเร   จินะราช
ประจําเดือน มีนาคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,350.-  บาท

13 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายวินัย  ยาวิชัย
ประจําเดือน มีนาคม 2563 งปม.ตามสัญญา 8,000.- บาท

14 จางเหมาบริการงานดานสาธารณสุขและกองทุน 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายประวิช  นิตยเจริญ
ประจําเดือน มีนาคม 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท

15 จางเหมาซอมแซมกลอง CCTV 10,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีโปร คอมมูนิเคชั่น
งบประมาณตามสัญญา 10,000.-  บาท

16 จางเหมารถบัสปรับอากาศพรอมนํ้ามันเชื้อเพลิง 53,600.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐแอนดวนิดา จํากัด
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน งบประมาณตามสัญญา 53,600.-  บาท

17 จางเหมาจัดทําอาหารและอาหารวาง สําหรับโครงการ 13,500                   เฉพาะเจาะจง นางสุพิน  ชื่นชม
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผูบริหาร งบประมาณตามสัญญา 13,500.-  บาท

18 จางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางพรรณี   ไชโย
ประจําเดือน เมษายนร 2563 งบประมาณตามสัญญา  11,000.-บาท

19 จางเหมาผูปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ 10,000.- เฉพาะเจาะจง นายองักูล  สารคนธ
และการสื่อสารประจําเดือน  เมษายน  2563 งบประมาณตามสัญญา  10,000.-บาท

20 จางเหมางานธุรการกองชาง 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกานต  อิ่นแกว
ประจําเดือนเมษายน 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท

21 จางเหมาบริการงานดานสาธารณสุขและกองทุน 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายประวิช  นิตยเจริญ



ประจําเดือน เมษายน 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท
22 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 9,350.- เฉพาะเจาะจง นายปรีดา   งามลวน

ประจําเดือน เมษายน 2563 งบประมาณตามสัญญา  9,350.- บาท
23 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 11,000.- เฉพาะเจาะจง นายอนิ  ขัติยะ

ประจําเดือน เมษายน 2563 งบประมาณตามสัญญา 11,000.-  บาท
24 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายชนินทร  ชัยวุฒิ

ประจําเดือน เมษายน 2563 งบประมาณตามสัญญา 9,600.-  บาท
25 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางศิริรัตน  รตันไตร

ประจําเดือน เมษายน 2563 งบประมาณตามสัญญา 10,000.-  บาท
26 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ   เกิดผล

ประจําเดือน เมษายน 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,350.-  บาท
27 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 8,350.- เฉพาะเจาะจง นายนเร   จินะราช

ประจําเดือน เมษายน 2563 งบประมาณตามสัญญา 8,350.-  บาท
28 จางเหมาคนงานตัดหญา เก็บขยะ กองสาธารณสุช 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายวินัย  ยาวิชัย

ประจําเดือน เมษายน 2563 งปม.ตามสัญญา 8,000.- บาท
29 จางเหมาบแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อทํางานใน 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  ทิวาคํา

สถานศึกษาประจําเดือน  เมษายน  2563 งบประมาณตามสัญญา 8,000.-  บาท
30 จางเหมาบแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อทํางานใน 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางจันทรเพ็ญ   วัฒนารี

สถานศึกษาประจําเดือน  เมษายน  2563 งบประมาณตามสัญญา 11,000.-  บาท
31 จางเหมาบแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อทํางานใน 6,500                     เฉพาะเจาะจง นางสาวพนัส  หลานวงษ

สถานศึกษาประจําเดือน  เมษายน  2563 งบประมาณตามสัญญา 6,500.-  บาท
32 จัดซื้ออาหารเสริมนม ย.ูเอส.ที ชวงปดภาคเรียน 251,468.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมเฟรสมิลล จํากัด

งบประมาณตามสัญญา 251,468.-  บาท



34 จัดซื้ออปุกรณถังน้ํา โครงการปองกันและแกไขปญหา 5,800.- เฉพาะเจาะจง รานสมาพันธ
หมอกควัน งบประมาณตามสัญญา 5,800.-  บาท

35 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร สํานักปลัด 5,550.- เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม
งบประมาณตามสัญญา 5,550.-  บาท

36 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)เอกสารแนบทายประจําเดือนมีนาคม 145,082.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมเฟรสมิลล จํากัด
งบประมาณตามสัญญา 145,082.42  บาท

37 จัดซื้อวัสดุเพื่อดําเนินโครงการปองกันควบคุมโรค 29,150.- เฉพาะเจาะจง รานจรัญญา  แซวาง
ในชุมชน งบประมาณตามสัญญา 29,150.-  บาท

38 จัดซื้อวัสดุสํานักงานไตรมาสที่ 2 สํานักปลัด 13,223.- เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม
งบประมาณตามสัญญา 5,550.-  บาท

39 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็กเก็บเอกสาร ) 15,300.- เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขใจเอม็แอนดเอ็ม จํากัด
สํานักปลัด งบประมาณตามสัญญา 15,300.-  บาท

40 จัดซื้อวัสดุโครงการขยายผิวจราจรถนนเวียงดอนชัย 149,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เงินทองทวีกอสราง
งบประมาณตามสัญญา 149,000.-  บาท

41 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุกองชาง (อุปกรณหลอดไฟ) 12,121.- เฉพาะเจาะจง หจก.รัชแสงชัย
งบประมาณตามสัญญา 12,121.-  บาท

42 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 36,000.- เฉพาะเจาะจง รานเชียงของเครื่องเย็น
สํานักปลัด งบประมาณตามสัญญา 36,000.-  บาท


