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

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จดัซือ้วสัดเุคร่ืองแตง่กำย งำนบรรเทำ 19,892.00              เฉพำะเจะจง ร้ำนนครเทิงกำรดบัเพลงิ 2

วงเงินตำมสญัญำ  19,892  บำท

2 จดัซือ้วยำมนียอน เฟคตรีม 3,530.00                เฉพำะเจะจง หจก.รัชแสงชยั

วงเงินตำมสญัญำ  3,530  บำท

3 จดัซือ้วสัดไุฟฟำ้และวทิยุ 1,100.00                เฉพำะเจะจง หจก.รัชแสงชยั

วงเงินตำมสญัญำ  1,100 บำท

4 จดัซือ้ห้อมแปลงไฟฟำ้ 3,530.00                เฉพำะเจะจง หจก.รัชแสงชยั

วงเงินตำมสญัญำ  3,530 บำท

5 จดัซือ้วสัด ุโครงกำรฝึกอบรมอำชีพ 3,150.00                เฉพำะเจะจง หจก.เฟริสเคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ริน้

(กำรท ำพรมเช็ดเท้ำ) วงเงินตำมสญัญำ  3,150 บำท

6 จดัซือ้วสัดสุ ำหรับโครงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ 6,050.00                เฉพำะเจะจง ร้ำนรัตนำภรณ์

วงเงินตำมสญัญำ 6,050 บำท

7 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้ำงเพ่ือปรับพืน้ผิวถนน 42,500.00              เฉพำะเจะจง บริษัท โยธำไทยแอสฟัลท์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ 42,500 บำท

8 จดัซือ้เคร่ืองปรับอำกำศ 126,000.00            เฉพำะเจะจง ร้ำนเชียงของเคร่ืองเย็น

วงเงินตำมสญัญำ 126,000 บำท

9 จดัซือ้อำหำรเสริมนม ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 149,366.00            เฉพำะเจะจง บริษัท เชียงใหม่ เพรชมิลค์ จ ำกดั

วงเงินตำมสญัญำ 149,366 บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  มิถุนายน  2561

เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ   อ ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



10 จ้ำงเหมำส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้ รับบริกำรมิต ิ2 11,000.00              เฉพำะเจะจง มหำลยัรำชภฎัเชียงรำย

วงเงินตำมสญัญำ 11,000 บำท

11 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองตดัหยำ 2,540.00                เฉพำะเจะจง ร้ำนสบุิน

วงเงินตำมสญัญำ  2,540 บำท

12 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน บม 44 ชร 300.00                   เฉพำะเจะจง ร้ำนอุ่สง่ำกำรช่ำง

วงเงินตำมสญัญำ  300 บำท

13 จ้ำงเหมำซ่อมรถกระเช้ำ (เครน) 9,600.00                เฉพำะเจะจง ร้ำนอุ่สง่ำกำรช่ำง

หมำยเลขทะเบียน 81-2086 วงเงินตำมสญัญำ  9,600 บำท

14 จ้ำงเหมำรือ้ถอนสะพำนทำงเดนิคอนกรีต 4,400.00                เฉพำะเจะจง นำยจรุณ   นำติ๊บ

วงเงินตำมสญัญำ 4,400 บำท

15 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรป้องกนั 720.00                   เฉพำะเจะจง ร้ำนคลำสสฟิำยด์เชียงของ

และแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ วงเงินตำมสญัญำ 720 บำท

16 จ้ำงเหมำซ่อมรถน ำ้ หมำยเลขทะเบียน 80-9296 ชร 10,800.00              เฉพำะเจะจง ร้ำนอุ่สง่ำกำรช่ำง

วงเงินตำมสญัญำ  10,800 บำท

17 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศกองกำรศกึษำ 550.00                   เฉพำะเจะจง ร้ำนเชียงของเคร่ืองเย็น

วงเงินตำมสญัญำ  550 บำท

18 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กรกฎำคม 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   งำมล้วน

งบประมำณตำมสญัญำ  9,000.- บำท

19 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กรกฎำคม 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิน  ขตัยิะ

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

20 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กรกฎำคม 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบรรชำ  ศรีแก้ว

งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

21 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กรกฎำคม 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  ขตัยิะ



งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

22 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กรกฎำคม 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศริิรัตน์  รัตนไตร

งบประมำณตำมสญัญำ 10,000.-  บำท

23 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กรกฎำคม 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ   เกิดผล

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

24 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กรกฎำคม 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

25 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไปสำธำรณสขุ  เดอืน กรกฎำคม 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสญัญำ 9,500.-  บำท

26 จ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำด ส ำนกัปลดั 11,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี  ไชโย

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม งบประมำณตำมสญัญำ  11,000  บำท

27 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบตังิำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อ 9,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ  ฉั่วริยะกลุ

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม งบประมำณตำมสญัญำ  9,000  บำท

28 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยปฏิบตังิำนด้ำนเอกสำร กองคลงั 8,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ  รัตนจำงวำง

วงเงินตำมสญัญำ  8,000 บำท

29 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์   ตยิะธะ

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม งบประมำณตำมสญัญำ 8,000.-  บำท

30 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสกุญัญำ   ปันทะยม

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม งบประมำณตำมสญัญำ 9,000.-  บำท

31 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพ็ญ   วฒันำรี

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม งบประมำณตำมสญัญำ 11,000.-  บำท

32 จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศกึษำ 6,500                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสจิุตรำ  ทิวำค ำ

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม งบประมำณตำมสญัญำ 6,500.-  บำท




