
ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินงบประมำณ วธีิซือ้/จ้ำง ผลกำรเสนอรำคำ/วงเงิน เหตผุลทีค่ดัเลอืก

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้อำหำรเสริม (นม) 146,076                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ เพรชมิลค์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ  146,076.-บำท

2 จดัซือ้วสัดทุีใ่ช้ในกิจกรรมตำ่งๆ โครงกำรงำนวนัเดก็ 44,382                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ 44,382  บำท

3 จดัซือ้ของรำงวลัประกวด/แข่งขนั โครงกำรงำนวนัเดก็ 9,000                     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ่ียมเสง็

วงเงินตำมสญัญำ 9,000  บำท

4 จดัซือ้วสัดวุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ผงเคมีดบัเพลงิ 7,200                     เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครเทิงกำรดบัเพลงิ

วงเงินตำมสญัญำ 7,200 บำท

5 จดัซือ้ของสมำนำคณุ รร.ผู้สงูอำยุ 2,000                     เฉพำะเจำะจง นส.วรรษมล  จินะรำช

วงเงินตำมสญัญำ  2,000  บำท

6 จดัซือ้วสัดยุำนพำหนะและยนสง่ 68,800                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนพ.ปิยะภณัฑ์

หมำยเลขทะเบียน 81-8301 วงเงินตำมสญัญำ  68,800  บำท

7 จดัซือ้วสัดไุฟไซเรน LED 18,000                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนทนงศกัดิ์ไดนำโม

วงเงินตำมสญัญำ  18,000  บำท

8 จดัซือ้ครุภณัฑ์เคร่ืองเจีย/ตดั แบบมือถือ 5,000                     เฉพำะเจำะจง บริษั สำมกิจ แมชชีน ทลูล์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ  5,000  บำท

9 จดัซือ้อปุกรณ์กีฬำและถ้วยรำงวลั 9,200                     เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

ตำมโครงกำรแข่งขนักีฬำและนนัทนำกำร วงเงินตำมสญัญำ  9,200  บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  มกราคม  2561

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



10 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำด ส ำนกัปลดั 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

11 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนิรัญ   พรมมินทร์

งบประมำณตำมสญัญำ  10,000.-บำท

12 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท

13 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

14 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

15 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

16 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

17 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

18 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

19 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

20 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 12,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสวุำรี   ปันทะยม

งบประมำณตำมสญัญำ 12,000.-  บำท

21 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ



งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

22 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

23 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

24 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

25 จ้ำงเหมำเก็บบิลขยะ ประจ ำเดอืน มกรำคม 7,000                     เฉพำะเจำะจง นำยชมุพล  ค ำสะอำด

งบประมำณตำมสญัญำ 7,000.-  บำท

26 จ้ำงเหมำปะยำงรถบรรทกุขยะ 1,200                     เฉพำะเจำะจง ร้ำนพ.ปิยะภณัฑ์

งบประมำณตำมสญัญำ 1,200.-บำท

27 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรงำนวนัเดก็แหง่ชำติ 12,696                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์เชียงรำย

งบประมำณตำมสญัญำ 12,696.-บำท

28 จ้ำงตกแตง่สถำนทีก่ำรจดังำนและตกแตง่เวที 5,000.- เฉพำะเจำะจง นำยสทุธิรักษ์    แก้วค ำ

โครงกำรงำนวนัเดก็แหง่ชำติ งบประมำณตำมสญัญำ 5,000.-บำท

29 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยแนะน ำสถำนทีท่อ่งเทีย่ว 13,000                   เฉพำะเจำะจง นำยสทุธิรักษ์    แก้วค ำ

สถำนทีส่ ำคญัในเขตเทศบำล งบประมำณตำมสญัญำ 13,000.-บำท

30 จ้ำงสลบัยำง รถบรรทกุขยะ 800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ปิยะภณัฑ์

งบประมำณตำมสญัญำ 800.-บำท

31 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ หมำยเลข 81-8301 1,800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนทนงศกัดิ์ไดนำโม

งบประมำณตำมสญัญำ 1,800.-บำท

32 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรศกึษำดงูำน 432                        เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์เชียงรำย

ตำมโครงกำรโรงเรียนผู้สงูอำยุ งบประมำณตำมสญัญำ 432.-บำท



33 จ้ำงเหมำจดัท ำซุ้ม โครงกำรพฒันำและสง่เสริม 8,000                     เฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูย์   ปันตบิญุ

ศกัยภำพถนนคนเดนิ งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-บำท

34 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ (รถดบัเพลงิ) 7,800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่สง่ำกำรช่ำง

หมำยเลขทะเบียน 80-9158 งบประมำณตำมสญัญำ 7,800.-บำท

35 จ้ำงเหมำซ่อมรถ (บรรทกุน ำ้) 2,980.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ปิยะภณัฑ์

เปลี่ยนถ่ำยน ำ้มนัเคร่ือง บม-44 ชร งบประมำณตำมสญัญำ 2,980.-บำท

36 จ้ำงเหมำรถบสัปรับอำกำศ พร้อมน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 60,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงของ ไทยลำวทรำเวล

โครงกำร รร.ผู้สงูอำยุ งบประมำณตำมสญัญำ 60,000.-บำท

37 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำย 2,880                     เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสกิฟำย

โครงกำรแข่งขนักีฬำและนนัทนำกำร งบประมำณตำมสญัญำ 2,880.-บำท

38 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กมุภำพนัธ์ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท

38 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กมุภำพนัธ์ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

39 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กมุภำพนัธ์ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

40 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กมุภำพนัธ์ 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

41 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กมุภำพนัธ์ 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

42 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กมุภำพนัธ์ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

43 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กมุภำพนัธ์ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช



งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

44 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กมุภำพนัธ์ 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

45 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

ประจ ำเดอืนกมุภำพนัธ์ งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

46 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

ประจ ำเดอืนกมุภำพนัธ์ งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

47 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

ประจ ำเดอืนกมุภำพนัธ์ งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

48 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

ประจ ำเดอืนกมุภำพนัธ์ งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

49 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำดสนง.เดอืนกมุภำพนัธ์ 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

50 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบตังิำนระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 9,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ  ฉั่วริยะกลุ

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000  บำท

25 จ้ำงเหมำเก็บบิลขยะ ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ์ 7,000                     เฉพำะเจำะจง นำยชมุพล  ค ำสะอำด

งบประมำณตำมสญัญำ 7,000.-  บำท


