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

(รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1

โครงกำรรณรงคป์้องกนัและลดอบุตัเิหตใุนช่วง

เทศกำล 3,030.- เฉพำะเจำะจง รำ้นคลำสสฟิำยดเ์ชียงของ

งบประมำณตำมสญัญำ 3030 บำท

2

ขออนมุตัเิปลี่ยนถ่ำยน ำ้มนัเครื่อง รถยนตห์มำยเลข

ทะเบียน กค 6538 เชียงรำย เฉพำะเจำะจง นำงสวุรรณ นำนอก

งบประมำณตำมสญัญำ 3030 บำท

3

โครงกำรรณรงคป์้องกนัและลดอบุตัเิหตใุนช่วง

เทศกำล 2,980.- เฉพำะเจำะจง นำยกิตพิงษ ์พรอ้มตระกลูชยั

งบประมำณตำมสญัญำ 2980 บำท

4

ขออนมุตัซิ่อมแซมเครื่องตดัหญำ้จ ำนวน 4 เครื่อง 

รำยละเอียดตำมบนัทกึขอ้ควำม ลงวนัที ่21 ธันวำคม

 2563 4,180.- เฉพำะเจำะจง นำยสทิกร วงศช์ยั

งบประมำณตำมสญัญำ 4180 บำท

5

โครงกำรดแูลทรพัยำกรและสิ่งแวดลอ้มและปรบัภมิู

ทศัน์ 1,440.- เฉพำะเจำะจง นำงศศธิร วทิยำ

งบประมำณตำมสญัญำ 1440 บำท

6 ขออนมุตัจิดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอรห์มึกปริน้เตอร ์ 2,250.- เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เชียงรำยเทคโนคอม

งบประมำณตำมสญัญำ 2250 บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2563

เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ   อ าเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย



7 กองกำรศกึษำขออนมุตัจิดัซือ้หมึกพิมพ์ 4,700.- เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เชียงรำยเทคโนคอม

งบประมำณตำมสญัญำ 1440 บำท

8

ขออนมุตัปิะยำงรถบรรทกุขยะ หมำยเลขทะเบียน 

810213 เชียงรำย

300.-

เฉพำะเจำะจง นำงสำวเนตรยำ ศรธีำรำธิคณุ

งบประมำณตำมสญัญำ 300 บำท

9

ขออนมุตัติรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟ รถดบัเพลงิ 

เลขทะเบียน 809158 1,070.- เฉพำะเจำะจง

 รำ้นอกุฤษฎ ์ไดนำโม โดย นำยอกุฤษฎ ์

อรญัวำส

งบประมำณตำมสญัญำ 1070 บำท

10

ขออนมุตัซิ่อมแซมคอมพิวเตอรก์องคลงัยี่หอ้ HP 

รหสัครุภณัฑ ์416480013 800.- เฉพำะเจำะจง

 รำ้นพงศค์อมพิวเตอร ์แอนด ์เซอรว์สิ โดย 

นำยวรพงศ ์ธนะสมบตัิ

งบประมำณตำมสญัญำ 800 บำท

11

โครงกำรรณรงคป์้องกนัและลดอบุตัเิหตใุนช่วง

เทศกำล 4,880.- เฉพำะเจำะจง นำงจิรำภำจนัตะ๊ไพร

งบประมำณตำมสญัญำ 4880 บำท

12

โครงกำรดแูลทรพัยำกรและสิ่งแวดลอ้มและปรบัภมิู

ทศัน์ 23,240.- เฉพำะเจำะจง นำยพุ่ม บญุหนกั

งบประมำณตำมสญัญำ 23240 บำท

13

โครงกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรูต้ลอดชีวติควบคู่

ศลิปะวฒันธรรม จำรตีประเพณีและภมิูปัญญำ

ทอ้งถ่ิน 53,600.- เฉพำะเจำะจง บรษัิท ประดษิฐ์ แอนด ์วนิดำ ทวัร ์จ  ำกดั

งบประมำณตำมสญัญำ 53600 บำท

14 ขออนมุตัจิำ้งเหมำซ่อมแซมรถยนต์ 7,580.- เฉพำะเจำะจง นำงสวุรรณ นำนอก

งบประมำณตำมสญัญำ 7580 บำท



15 ขออนมุตัจิำ้งเหมำซ่อมแซมรถยนต์ 8,800.- เฉพำะเจำะจง นำงสวุรรณ นำนอก

งบประมำณตำมสญัญำ 8800 บำท

16

โครงกำรพฒันำและสง่เสรมิศกัยภำพถนนคนเดนิใน

เขตเทศบำล 19,000.- เฉพำะเจำะจง นำยทวสีนิ ธรรมวงค์

งบประมำณตำมสญัญำ 19000 บำท

17 ขออนมุตัจิดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 8,501.- เฉพำะเจำะจง หจก.เฟิรส ์เครื่องเขียน แอนด ์ก๊อปป้ี ปริน้

งบประมำณตำมสญัญำ 8501 บำท

18 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 49,000.- เฉพำะเจำะจง นำยประสทิธ์ิ ใจดว้ง

งบประมำณตำมสญัญำ 49000 บำท

19 ขออนมุตัจิดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 15,735.- เฉพำะเจำะจง หจก.เฟิรส ์เครื่องเขียน แอนด ์ก๊อปป้ี ปริน้

งบประมำณตำมสญัญำ 15735 บำท

20 จดัซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 7,000.- เฉพำะเจำะจง รำ้นรตันำภรณ์

งบประมำณตำมสญัญำ 7000 บำท

21 จดัซือ้อำหำรเสรมินม 147,129.- เฉพำะเจำะจง บรษัิท เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จ  ำกดั

งบประมำณตำมสญัญำ 147129 บำท

22 จา้งเหมาบริการตดัหญา้ กวาดถนนเก็บขยะมูลฝอย 9,350 เฉพาะเจาะจง นายปรีดา  งามลว้น

งบประมาณตามสัญญา 9,350 บาท

23 จา้งเหมาบริการตดัหญา้ กวาดถนนเก็บขยะมูลฝอย 8,350.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายทุธ  เกิดผล

งบประมาณตามสัญญา 8,350 บาท

24 จา้งเหมาบริการตดัหญา้ กวาดถนนเก็บขยะมูลฝอย 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายชนินทร์   ชยัวฒิุ

งบประมาณตามสัญญา 9,600 บาท

25 จา้งเหมาบริการตดัหญา้ กวาดถนนเก็บขยะมูลฝอย 10,000.- เฉพาะเจาะจง นางศิริรัตน์   รัตนไตร

งบประมาณตามสัญญา 10,000 บาท



26 จา้งเหมาบริการตดัหญา้ กวาดถนนเก็บขยะมูลฝอย 8,350.00                  เฉพาะเจาะจง นายนเร   จินะราช

งบประมาณตามสัญญา 8,350 บาท

27 จา้งเหมาบริการตดัหญา้ กวาดถนนเก็บขยะมูลฝอย 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายวินยั  ยาวิชยั

งบประมาณตามสัญญา 8,000 บาท

28 จา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือท างานในสถานศึกษา 8,350                       เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์  ติยะธา

งบประมาณตามสัญญา 8,350 บาท

29 จา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือท างานในสถานศึกษา 9,350.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกญัญา  ปันทะยม

งบประมาณตามสัญญา 9,350 บาท

30 จา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือท างานในสถานศึกษา 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์เพญ็   วฒันารี

งบประมาณตามสัญญา 11,000 บาท

31 จา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือท างานในสถานศึกษา 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  ทิวาค  า

งบประมาณตามสัญญา 8,000 บาท

32 จา้งเหมาคนงานท าความสะอาดอาคารส านกังาน 11,000.- เฉพาะเจาะจง นางพรรณี   ไชโย

งบประมาณตามสัญญา 11,000 บาท

33 จา้งเหมาคนดูแลระบบสารสนเทศ 10,000.- เฉพาะเจาะจง นำยองักลู   สำระคนธ์

งบประมาณตามสัญญา 10,000 บาท


