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

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้วสัดสุ ำหรับโครงกำร One  health 550.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้ เสนอรำคำต ำ่สดุ

งบประมำณตำมสญัญำ 550.-  บำท

2 จดัซือ้ของสมนำคนุ 4,000.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้ เสนอรำคำต ำ่สดุ

โครงกำรฝึกอบรม/สมันำและศกึษำดงูำนฯ งบประมำณตำมสญัญำ 4,000.-  บำท

4 จดัซือ้ยำงมะตอย 42,500.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท โยธำไทยแอสฟัลท์ จ ำกดั

งบประมำณตำมสญัญำ 42,500.-  บำท

5 จดัซือ้วสัดวุทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 650.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.พำนิช

งบประมำณตำมสญัญำ 650.-  บำท

6 จดัซือ้ไม้ไผ ่ส ำหรับโครงกำรบริหำรจดักำรขยะฯ 2,000.00                เฉพำะเจำะจง นส.ภำวนีิ  หม่ืนเงิน

งบประมำณตำมสญัญำ 2,000.-  บำท

7 จดัซือ้วสัดสุ ำหรับโครงกำรบริหำรจดักำรขยะมลูฝอย 898.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

งบประมำณตำมสญัญำ 898.-  บำท

8 จดัซือ้อำหำรเสริมนม ประจ ำเดอืน มิถนุำยน 2561 156,492.46            เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ เพรชมิลค์ จ ำกดั

งบประมำณตำมสญัญำ 156,492.46  บำท

9 จ้ำงเหมำซกัฟอก 850.00                   เฉพำะเจำะจง นำงกลัยำ  ไชโย

งบประมำณตำมสญัญำ 850.-  บำท

10 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้องคลงั 550.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงของเคร่ืองเย็น

งบประมำณตำมสญัญำ 550.-  บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2561

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



11 จ้ำงเหมำซ่อมรถเปลี่ยนถ่ำยน ำ้มนัเคร่ือง กจ 4586 1,490.94                เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ เชียงของ

งบประมำณตำมสญัญำ 1,490.94  บำท

12 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรผอ่ดดีี 345.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนโปรปริน้

งบประมำณตำมสญัญำ 345.-  บำท

13 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเลม่ โครงกำร 2,000.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

ศนูย์ปฏิบตักิำรฯ งบประมำณตำมสญัญำ 2,000.-  บำท

1.4 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเลม่ 540.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัชพลถ่ำยเอกสำร

ค ำสัง่ลงโทษทำงวนิยั งบประมำณตำมสญัญำ 540.-  บำท

15 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ กองช่ำง 600.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงของเคร่ืองเย็น

งบประมำณตำมสญัญำ 600.-  บำท

16 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

ประจ ำเดอืน มิถนุำยน งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

17 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

ประจ ำเดอืน มิถนุำยน งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

18 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

ประจ ำเดอืน มิถนุำยน งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

19 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

ประจ ำเดอืน มิถนุำยน งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท

20 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำด ส ำนกัปลดั 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

ประจ ำเดอืน มิถนุำยน งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

21 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบตังิำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อ 9,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ  ฉั่วริยะกลุ

ประจ ำเดอืน มิถนุำยน งบประมำณตำมสญัญำ  9,000  บำท

22 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยปฏิบตังิำนด้ำนเอกสำร กองคลงั 8,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ  รัตนจำงวำง



วงเงินตำมสญัญำ  8,000 บำท

23 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มิถนุำยน 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท

24 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มิถนุำยน 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

25 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มิถนุำยน 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

26 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มิถนุำยน 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

27 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มิถนุำยน 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

28 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มิถนุำยน 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

29 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มิถนุำยน 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

30 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน มิถนุำยน 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท


