
ล ำดบัท่ี โครงกำร/รำยกำร วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผลกำรเสนอรำคำ/วงเงิน เหตุผลท่ีคดัเลือก
(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1
ขออนุมติัซ่อมแซมรถจกัรยำนยนต ์ทะเบียน ขรข 61 
เชียงรำย 1,800.- เฉพำะเจำะจง นำยสุบิน ชมภูวงค์

งบประมำณตำมสัญญำ 1800 บำท

2
ขออนุมติัซ่อมแซมรถจกัรยำนยนต ์ทะเบียน ขฉฉ 44 
เชียงรำย 2,770.- เฉพำะเจำะจง นำยสุบิน ชมภูวงค์

งบประมำณตำมสัญญำ 2770 บำท

3
ขออนุมติัซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศหอ้ง
ปลดัเทศบำลต ำบลเวียงเชียงของ 4,350.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงของเคร่ืองเยน็

งบประมำณตำมสัญญำ 4350 บำท

4
ขออนุมติัตรวจเช็คและซ่อมแซม รถบรรทุกน ้ำ เลข
ทะเบียน บม 44

1,150.-
เฉพำะเจำะจง นำงสุวรรณ นำนอก

งบประมำณตำมสัญญำ 1150 บำท

5
ขออนุมติัจำ้งเหมำน ำรถยนตฉุ์กเฉิน หมำยเลขทะเบียน
 นข 3800 เชียงรำย 2,182.- เฉพำะเจำะจง

บริษทั อเมริกนั มอเตอร์ส จ ำกดั

งบประมำณตำมสัญญำ 2182 บำท

6

จำ้งเหมำจดัท ำตรำยำงสัง่ท  ำ(ซ้ือ/ต ำแหน่ง ผช.นำย
ทะเบียน)และตรำยำงสัง่ท  ำ (กระดำษใชแ้ลว้น ำมำใช้
ใหม)่ 420.00                     เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสิฟำยดเ์ชียงของ

งบประมำณตำมสัญญำ 420 บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563
เทศบาลต าบลเวยีงเชียงของ   อ าเภอเชียงของ    จังหวดัเชียงราย



7
ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน ไตรมำส 1 ส ำหรับ
กองช่ำง 3,999.00                  เฉพำะเจำะจง หจก.เฟิรส์ เคร่ืองเขียน แอนด ์ก๊อปป้ี ปร้ิน

งบประมำณตำมสัญญำ 3999 บำท

8
ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์
ส ำหรับงำนก ำจดัขขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

900.-
เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

งบประมำณตำมสัญญำ 900 บำท

9
ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัวงำนบริหำรงำน
ทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน

1,799.-
เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง

งบประมำณตำมสัญญำ 3999 บำท

10
ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนส ำหรับงำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบัสำธำรณสุข 3,465.- เฉพำะเจำะจง หจก.เฟิรส์ เคร่ืองเขียน แอนด ์ก๊อปป้ี ปร้ิน

งบประมำณตำมสัญญำ 3465 บำท

11
ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุกำรเกษตรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักบั
เคหะและชุมชน 4,200.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแจ่มจิตรยำนยนต์

งบประมำณตำมสัญญำ 4200 บำท

12
ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนส ำหรับงำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 3,640.- เฉพำะเจำะจง หจก.เฟิรส์ เคร่ืองเขียน แอนด ์ก๊อปป้ี ปร้ิน

งบประมำณตำมสัญญำ 3640 บำท

13
โครงกำรทรัพยำกรและส่ิงแวดลอ้มและปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ 1,600.- เฉพำะเจำะจง นำยวิทยำ วิฑูรย์

งบประมำณตำมสัญญำ 1600 บำท

14
ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัวส ำหรับงำน
ก ำจดัขขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

2,110.-
เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ่ังโขง



งบประมำณตำมสัญญำ 2110 บำท

15
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่ศิลปะ 
วฒันธรรม จำรีต ประเพณี และภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 5,000.- เฉพำะเจำะจง นำยมงคล ศกัด์ิเรืองฤทธ์ิ

งบประมำณตำมสัญญำ 5000 บำท
16 ค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดังำนประเพณีลอยกระทง 36,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวแสงหลำ้ กำบุญก ้ำ

งบประมำณตำมสัญญำ 36000 บำท
17 ค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดังำนประเพณีลอยกระทง 25,000.- เฉพำะเจำะจง นำยไพรวลัย ์ธรรมวงค์

งบประมำณตำมสัญญำ 25000 บำท
18 ขออนุมติัซ่อมแซมรถยนต ์ทะเบียน 4586 เชียงรำย 6,492.- เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยตำ้เชียงรำย จ  ำกดั

งบประมำณตำมสัญญำ 6492 บำท
19 จำ้งเหมำบริกำรตดัหญำ้ กวำดถนนเก็บขยะมูลฝอย 9,350 เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ  งำมลว้น

งบประมำณตำมสัญญำ 9,350 บำท
20 จำ้งเหมำบริกำรตดัหญำ้ กวำดถนนเก็บขยะมูลฝอย 8,350.00 เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ  เกิดผล

งบประมำณตำมสัญญำ 8,350 บำท
21 จำ้งเหมำบริกำรตดัหญำ้ กวำดถนนเก็บขยะมูลฝอย 9,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์   ชยัวฒิุ

งบประมำณตำมสัญญำ 9,600 บำท
22 จำ้งเหมำบริกำรตดัหญำ้ กวำดถนนเก็บขยะมูลฝอย 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศิริรัตน์   รัตนไตร

งบประมำณตำมสัญญำ 10,000 บำท
23 จำ้งเหมำบริกำรตดัหญำ้ กวำดถนนเก็บขยะมูลฝอย 8,350.00                  เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช

งบประมำณตำมสัญญำ 8,350 บำท
24 จำ้งเหมำบริกำรตดัหญำ้ กวำดถนนเก็บขยะมูลฝอย 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยวินยั  ยำวิชยั

งบประมำณตำมสัญญำ 8,000 บำท
25 จำ้งเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกเพ่ือท ำงำนในสถำนศึกษำ 8,350                       เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์  ติยะธำ



งบประมำณตำมสัญญำ 8,350 บำท
26 จำ้งเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกเพ่ือท ำงำนในสถำนศึกษำ 9,350.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุกญัญำ  ปันทะยม

งบประมำณตำมสัญญำ 9,350 บำท
27 จำ้งเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกเพ่ือท ำงำนในสถำนศึกษำ 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงจนัทร์เพญ็   วฒันำรี

งบประมำณตำมสัญญำ 11,000 บำท
28 จำ้งเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกเพ่ือท ำงำนในสถำนศึกษำ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุจิตรำ  ทิวำค  ำ

งบประมำณตำมสัญญำ 8,000 บำท
29 จำ้งเหมำคนงำนท ำควำมสะอำดอำคำรส ำนกังำน 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี   ไชโย

งบประมำณตำมสัญญำ 11,000 บำท
30 จำ้งเหมำคนดูแลระบบสำรสนเทศ 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำยองักูล   สำระคนธ์

งบประมำณตำมสัญญำ 10,000 บำท


