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

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน ส ำนกัปลดั 1,936.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน

วงเงินตำมสญัญำ  1,936 บำท

2 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน หมึกเคร่ืองแฟ็กซ์ 920.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอมเชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ  920 บำท

3 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 20,440.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอมเชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ  20,440 บำท

4 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน (ส ำนกัปลดั) 18,359.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน

วงเงินตำมสญัญำ  18,359 บำท

5 จดัซือ้วสัดโุครงกำรอบรมพฒันำสตรี 3,325.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน

วงเงินตำมสญัญำ  3,325 บำท

6 จดัซือ้ยำและเวชภณัฑ์ โครงกำรป้องกนัโรคพิษสนุขับ้ำ 23,425.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ือนรักสตัว์

ปี 2561 วงเงินตำมสญัญำ  23,425บำท

7 จดัซือ้ผ้ำริว้ ส ำหรับโครงกำรฝึกอบรมกลุ่มพฒันำ 3,960.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝำ้ยค ำ นำยสเุทพ  เวยีงค ำ

สตรี วงเงินตำมสญัญำ  3,960 บำท

8 จดัซือ้วสัดไุฟฟำ้และวทิยุ 10,030.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมพล

วงเงินตำมสญัญำ  10,030 บำท

9 จดัซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว (ส ำนกัปลดั) 8,260.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนภรณ์

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  มีนาคม  2561

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



วงเงินตำมสญัญำ  8,260 บำท

10 จ้ำงเหมำซ่อมรถบรรทกุน ำ้ ทะเบียน บม-44 ชร. 500.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่สง่ำ กำรช่ำง

วงเงินตำมสญัญำ  500 บำท

11 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยปฏิบตังิำนด้ำนเอกสำร กองคลงั 6,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ  รัตนจำงวำง

วงเงินตำมสญัญำ  6,000 บำท

12 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรมกลุ่มพฒันำ 430.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสกิฟำยด์

สตรี วงเงินตำมสญัญำ  430 บำท

13 จ้ำงเหมำจดัท ำวสัดแุละป้ำยประชำสมัพนัธ์ 4,970.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนโปรปริน้

โรคพิษสนุขับ้ำ วงเงินตำมสญัญำ  4,970 บำท

14 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

ประจ ำเดอืน เมษำยน งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

15 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

ประจ ำเดอืน เมษำยน งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

16 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

ประจ ำเดอืน เมษำยน งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

17 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

ประจ ำเดอืน เมษำยน งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

18 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำด ส ำนกัปลดั 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

ประจ ำเดอืน เมษำยน งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

19 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบตังิำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อ 9,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ  ฉั่วริยะกลุ

สำร  ประจ ำเดอืนเมษำยน งบประมำณตำมสญัญำ  9,000  บำท

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

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท



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

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

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

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

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

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

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

งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

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

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

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

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

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

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

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

งบประมำณตำมสญัญำ 7,000.-  บำท


