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

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้อำหำรเสริมนม ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ์ 146,076.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ เพรชมิลค์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ 146,076  บำท

จดัซือ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปริน้เตอร์ 7,900.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอม เชียงรำย

2 วงเงินตำมสญัญำ 7,900  บำท

3 จดัซือ้ของสมำนำคณุ โครงกำรพฒันำศกัยภำพ 3,000.00                เฉพำะเจำะจง นส.วรรษมล    จินะรำช

วงเงินตำมสญัญำ 3,000  บำท

4 จดัซือ้เก้ำอีแ้ถว ส ำนกังำน 19,600.00              เฉพำะเจำะจง หจก.พำหิรัญ เฟอร์นิเจอร์

วงเงินตำมสญัญำ 19,600  บำท

5 จดัซือ้เก้ำอีท้ ำงำนขำเหลก็ มีล้อเลื่อน 3 ตวั 13,500.00              เฉพำะเจำะจง หจก.พำหิรัญ เฟอร์นิเจอร์

วงเงินตำมสญัญำ 13,500  บำท

6 จดัซือ้ไม้ดอกไม้ประดบั 22,400.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนพุ่มพนัธ์ไม้

โครงกำรดแูลทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม วงเงินตำมสญัญำ 22,400  บำท

7 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ส ำหรับตกแตง่ 9,400.00                เฉพำะเจำะจง นำยจรุณ  นำติ๊บ

โครงกำรดแูลทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม วงเงินตำมสญัญำ 9,400  บำท

8 โครงกำรจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ส ำหรับตกแตง่ 5,925.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ 5,925 บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2561

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



9 จดัซือ้วสัดยุำนพำหนะ  (แบตเตอรร่ี) กจ.4586 ชร. 3,200.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำน ก. เจริญกิจไดนำโม

วงเงินตำมสญัญำ 3,200 บำท

10 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้ำง (โซ่เลื่อยยนต์,ตะไบลบัโซ่) 1,110.00                เฉพำะเจำะจง หจก.รัชแสงชยั

วงเงินตำมสญัญำ 1,110 บำท

11 จดัซือ้อำหำรเสริม (นม) ถงุ ประจ ำเดอืน มีนำคม 61 137,956.28            เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ เพรชมิลค์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ 137,956.28บำท

12 จดัซือ้อำหำรเสริม (นม) กลอ่ง 260,406.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ เพรชมิลค์ จ ำกดั

ส ำหรับปิดภำคเรียน เทอม 2/2560 วงเงินตำมสญัญำ 260,406 บำท

13 จดัจ้ำงท ำป้ำยโครงกำร 5ส. 4,700.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์

วงเงินตำมสญัญำ  4,700  บำท

14 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ห้องคลงั 2,100.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอม เชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ  2,100 บำท

15 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำย โครงกำรพฒันำศกัยภำพ 430.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์

ผู้น ำชมุชน วงเงินตำมสญัญำ  430  บำท

16 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กค 4586 29,878.79              เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเชียงรำย จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ 29,878.79  บำท

17 ซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กค 6538 32,170.90              เฉพำะเจำะจง บริษัท มำสดำสนิธำนี

วงเงินตำมสญัญำ  32,170.90 บำท

18 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำด ส ำนกัปลดั 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

19 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบตังิำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อ 9,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ  ฉั่วริยะกลุ



สำร งบประมำณตำมสญัญำ  9,000  บำท

20 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มีนำคม 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท

21 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มีนำคม 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

22 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มีนำคม 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

23 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มีนำคม 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

24 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มีนำคม 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

25 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มีนำคม 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

26 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มีนำคม 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

27 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มีนำคม 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

28 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

ประจ ำเดอืน มีนำคม งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

29 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

ประจ ำเดอืน มีนำคม งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

30 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

ประจ ำเดอืน มีนำคม งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท



31 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

ประจ ำเดอืน มีนำคม งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

32 จ้ำงเหมำเก็บบิลขยะ ประจ ำเดอืน มีนำคม 7,000                     เฉพำะเจำะจง นำยชมุพล  ค ำสะอำด

งบประมำณตำมสญัญำ 7,000.-  บำท


