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

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้วสัดโุครงกำร 7 วนัอนัตรำย 1,750.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนบญุชยัฟำร์มำซี

วงเงินตำมสญัญำ  1,750 บำท

2 จดัซือ้กระเป๋ำผ้ำ โครงกำรอบรมผู้สงูอำยุ 8,450.00                เฉพำะเจำะจง นำงนำรี   สเุรือง

วงเงินตำมสญัญำ  8,450 บำท

3 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ ส ำหรับโครงกรอบรมผู้สงูอำยุ 2,770.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน

วงเงินตำมสญัญำ  2,770 บำท

4 จดัซือ้ครุภณัฑ์ปัม้น ำ้ 19,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนปลำสวยงำมเชียงรำยฟิชเซนเตอร์

วงเงินตำมสญัญำ  19,000 บำท

5 จดัซือ้วสัด ุน ำ้ดื่ม ส ำหรับโครงกำร 7 วนัอนัตรำย 1,750.00                เฉพำะเจำะจง นำงจิรำภำ  จนัต๊ะไพร

วงเงินตำมสญัญำ  1,750 บำท

6  จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ ส ำหรับ โครงกำร 7 วนัอนัตรำย 290.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

วงเงินตำมสญัญำ  290 บำท

7 จดัซือ้วสัด ุโครงกำรวนัเทศบำล 4,365.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ  4,365 บำท

8 จดัซือ้วสัดยุำนพำหนะ แบตเตอร์ร่ี 7,040.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนทนงศกัดิ์

วงเงินตำมสญัญำ  7,040 บำท

9 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ หมึกปริน้เตอร์ 8,320.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอมเชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ  8,320 บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  เมษายน  2561

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



10 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน กองช่ำง 7,595.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

วงเงินตำมสญัญำ  7,595 บำท

11 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน สำธำรณสขุ 7,916.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

วงเงินตำมสญัญำ  7,916 บำท

12 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ กำร์ดจอ กองคลงั 2,590.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอมเชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ  2,590 บำท

13 จดัซือ้วสัดวุทิยำศำสตร์ และกำรแพทย์ 780.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัสำธำรณสขุ วงเงินตำมสญัญำ  780  บำท

14 จดัซือ้วสัดวุทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 720.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

งำนเคหะและชมุชน วงเงินตำมสญัญำ  720  บำท

15 จดัซือ้วสัดวุทิยำศำสตร์ และกำรแพทย์ 420.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

งำนก ำจดัขยะมลูฝอยฯ วงเงินตำมสญัญำ  420  บำท

16 จดัซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว 2,160.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

งำนก ำจดัขยะมลูฝอยฯและสิ่งปฏิกลู วงเงินตำมสญัญำ  2,160  บำท

17 จดัซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว 3,835.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน วงเงินตำมสญัญำ  3,835  บำท

18 จดัซือ้กระจกโค้งนนู ขนำด 24 นิว้ 50,600.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

วงเงินตำมสญัญำ  50,600  บำท

19 จดัซือ้วสัด ุโครงกำรอ ำนวยควำมสะดวกปลอดภยัฯ 3,250.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เงินทองทวกี่อสร้ำง

วงเงินตำมสญัญำ  3,250 บำท

20 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้ำง กองช่ำง 3,254.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เงินทองทวกี่อสร้ำง

วงเงินตำมสญัญำ  3,254 บำท

21 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ กองสำธำรณสขุ 11,230.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนคอมเชียงรำย



วงเงินตำมสญัญำ  11,230บำท

22 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรแข่งขนักีฬำและนนัทนำกำร 17,700.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสกิฟำย

วงเงินตำมสญัญำ  17,700  บำท

23 จ้ำงเหมำเตรียมสนำมแข่งขนักีฬำ 40,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยเอกลกัษณ  อินโน

โครงกำรแข่งขนักีฬำและนนัทนำกำร วงเงินตำมสญัญำ  40,000  บำท

24 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองเสยีง 10,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยธนวรรณ์   ชำตคิง

โครงกำรแข่งขนักีฬำและนนัทนำกำร วงเงินตำมสญัญำ  10,000  บำท

25 จ้ำงเหมำตกแตง่ จดัสถำนที ่รวมคำ่ตดิตัง้ คำ่รือ้ถอน 59,500.00              เฉพำะเจำะจง นำยสำยเย็น  แก้วกนัหำ

โครงกำรประเพณีสงกรำนต์ วงเงินตำมสญัญำ  59,500  บำท

26 จ้ำงเหมำจดันิทรรศกำร โครงกำรเทศบำล 10,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยสทุธิรักษ์  แก้วค ำ

ร่วมงำนศำสนำวฒันธรรม วงเงินตำมสญัญำ  10,000  บำท

27 จ้ำงเหมำตกแตง่สถำนที่ 3,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยสทุธิรักษ์  แก้วค ำ

โครงกำรอบรมผู้สงูอำย ุปี2561 วงเงินตำมสญัญำ  3,000  บำท

28 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำร 1,254.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสฟิำยด์เชียงของ

โครงกำรอบรมผู้สงูอำย ุปี2561 วงเงินตำมสญัญำ  1,254 บำท

29 จ้ำงเหมำจดัสถำนทีแ่ละคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 30,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยอรุณ  ไมตรี

โครงกำรเทศบำลร่วมงำนศำสนำฯ วงเงินตำมสญัญำ  30,000 บำท

30 จ้ำงเหมำซ่อมรถบรรทกุน ำ้ 80-9269 1,650.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่สง่ำกำรช่ำง



วงเงินตำมสญัญำ 1,650 บำท

31 จ้ำงเหมำซ่อมรถ บม -44 2,850.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่สง่ำกำรช่ำง

วงเงินตำมสญัญำ 2,850 บำท

32 จ้ำงเหมำซ่อมตู้ล ำโพง 500.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไว

วงเงินตำมสญัญำ 500บำท

33 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ 2,500.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสฟิำยด์เชียงของ

วงเงินตำมสญัญำ  2,500  บำท

34 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

ประจ ำเดอืน พฤษภำคม งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

35 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

ประจ ำเดอืน พฤษภำคม งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

36 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

ประจ ำเดอืน พฤษภำคม งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

37 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

ประจ ำเดอืน พฤษภำคม งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

38 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำด ส ำนกัปลดั 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

ประจ ำเดอืน พฤษภำคม งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

39 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบตังิำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อ 9,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ  ฉั่วริยะกลุ

ประจ ำเดอืน พฤษภำคม งบประมำณตำมสญัญำ  9,000  บำท

40 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยปฏิบตังิำนด้ำนเอกสำร กองคลงั 8,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ  รัตนจำงวำง

วงเงินตำมสญัญำ  8,000 บำท

41 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน พฤษภำคม 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท



42 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน พฤษภำคม 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

43 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน พฤษภำคม 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

44 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน พฤษภำคม 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

45 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน พฤษภำคม 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

46 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน พฤษภำคม 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

47 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน พฤษภำคม 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

48 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน พฤษภำคม 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท


