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

1 ค่ำซกัฟอก 750.- เฉพำะเจำะจง นำงยวงแกว้ บริบูรณ์
งบประมำณตำมสัญญำ  750.-บำท

2
โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผูบ้ริหำร
กรณีครบวำระ

1,820.- เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงรำย เทคโนคอม
งบประมำณตำมสัญญำ  1,820.-บำท

3
ขออนุมติัจำ้งจดัท ำป้ำยประชำสัมพนัธ์กำรใชส้นำม
ฟตุซอลเทศบำลต ำบลเวียงเชียงของ 550.-

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนคำลสสิฟำยดเ์ชียงของ
งบประมำณตำมสัญญำ 550.-  บำท

4 ค่ำโฆษณำเผยแพร่ 432.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนคำลสสิฟำยดเ์ชียงของ
งบประมำณตำมสัญญำ 432.-  บำท

5
โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผูบ้ริหำร
กรณีครบวำระ 1,200.-

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนคำลสสิฟำยดเ์ชียงของ
งบประมำณตำมสัญญำ 1,200.-  บำท

6 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 3,447                       เฉพำะเจำะจง หจก.เฟิรส์ เคร่ืองเขียน แอนด ์ก๊อปป้ีปร้ิน
งบประมำณตำมสัญญำ 3,447.-  บำท

7 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,925.- เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงรำย เทคโนคอม
งบประมำณตำมสัญญำ  2,925.- บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดือน  มีนาคม  2564
เทศบำลต ำบลเวียงเชียงของ   อ  ำเภอเชียงของ    จงัหวดัเชียงรำย



8

ขออนุมติัเปล่ียนถ่ำยน ้ำมนัเคร่ืองพร้อมตรวจเช็ค
สภำพรถตำมระยะทำง รถบรรทุกขยะ หมำยเลข
ทะเบียน 810213 เชียงรำย 5,000.-

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวเนตรยำ ศรีธำรำธิคุณ
งบประมำณตำมสัญญำ 5,000.-  บำท

9 ขออนุมติัปะยำงรถกระเชำ้ หมำยเลขทะเบียน 812086 200.-
เฉพำะเจำะจง

ร้ำน พ.ปิยะภณัฑ์
งบประมำณตำมสัญญำ 200.-  บำท

10
โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผูบ้ริหำร
กรณีครบวำระ 1,440.-

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนคำลสสิฟำยดเ์ชียงของ

ประจ ำเดือน มีนำคม 2563 งบประมำณตำมสัญญำ 1,440.-  บำท
11 ขออนุมติัซ่อมแซมรถชมวิว 3,900.00                  เฉพำะเจำะจง นำงสุวรรณำ นำนอก

งบประมำณตำมสัญญำ 3,900.-  บำท

12
โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผูบ้ริหำร
กรณีครบวำระ 4,320.-

เฉพำะเจำะจง
หจก.เฟิรส์ เคร่ืองเขียน แอนด ์ก๊อปป้ีปร้ิน
งบประมำณตำมสัญญำ 4,320.-  บำท

13
โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผูบ้ริหำร
กรณีครบวำระ 2,361.-

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนยดีู ซพัพลำยส์
งปม.ตำมสัญญำ 2,361.- บำท

14
โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผูบ้ริหำร
กรณีครบวำระ 820.-

เฉพำะเจำะจง
หจก.เฟิรส์ เคร่ืองเขียน แอนด ์ก๊อปป้ีปร้ิน
งบประมำณตำมสัญญำ 820.-  บำท

15
โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผูบ้ริหำร
กรณีครบวำระ 1,091.-

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนคลำสสิฟำยดเ์ชียงของ



งบประมำณตำมสัญญำ 1,091.-  บำท
16 ขออนุมตัจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 2,893.- เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั รัชแสงชยั

งบประมำณตำมสัญญำ 2,893.-  บำท
17 โครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำงน ้ำ 1,560                       เฉพำะเจำะจง นำงศศิธร วิทยำ

งบประมำณตำมสัญญำ 1,560.-  บำท
18 โครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำงน ้ำ 1,620.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลำสสิฟำยดเ์ชียงของ

งบประมำณตำมสัญญำ  1,620.-บำท
19 โครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำงน ้ำ 1,560.- เฉพำะเจำะจง นำงศรีนวล บุญแกว้

งบประมำณตำมสัญญำ  1,560.-บำท

20
โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผูบ้ริหำร
กรณีครบวำระ 1,409.-

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนคลำสสิฟำยดเ์ชียงของ
งบประมำณตำมสัญญำ 1,409.-  บำท

21
โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผูบ้ริหำร
กรณีครบวำระ 3,080.-

เฉพำะเจำะจง
นำงสำวสุชญำ ทองเรือง
งบประมำณตำมสัญญำ 3,080.-  บำท

22
โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผูบ้ริหำร
กรณีครบวำระ 1,380.-

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนคลำสสิฟำยดเ์ชียงของ
งบประมำณตำมสัญญำ  1,380.- บำท

23
โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผูบ้ริหำร
กรณีครบวำระ 270.-

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนคลำสสิฟำยดเ์ชียงของ
งบประมำณตำมสัญญำ  270.- บำท

24 โครงกำรก่อสร้ำงศูนยบ์ริกำรประชำชน 476,000.- เฉพำะเจำะจง นำงไพวลัย ์ธรรมวงค์
งบประมำณตำมสัญญำ  476,000.- บำท



25
โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผูบ้ริหำร
กรณีครบวำระ 49,000.-

เฉพำะเจำะจง
นำยศกัด์ิ เทพมูล 
งบประมำณตำมสัญญำ  49,000.- บำท

26
โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผูบ้ริหำร
กรณีครบวำระ 12,179.-

เฉพำะเจำะจง
หจก.เฟิรส์ เคร่ืองเขียน แอนด ์ก๊อปป้ีปร้ิน
งบประมำณตำมสัญญำ  12,179.- บำท

27 ซ่อมแซ่มเคร่ืองกรองน ้ำ 6,600.-
เฉพำะเจำะจง  บริษทั ลุกซ์ รอยลั (ประเทศไทย)จ ำกดั สำขำ

เชียงรำย
งบประมำณตำมสัญญำ  6,600.- บำท

28 จดัซ้ือวสัดุดบัเพลิง 7,800.- เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงรำย กำรดบัเพลิง
งบประมำณตำมสัญญำ  7,800.- บำท

29 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 10,060.- เฉพำะเจำะจง หจก.เฟิรส์ เคร่ืองเขียน แอนด ์ก๊อปป้ีปร้ิน
งบประมำณตำมสัญญำ  10,060.- บำท

30 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 5,743.- เฉพำะเจำะจง หจก.เฟิรส์ เคร่ืองเขียน แอนด ์ก๊อปป้ีปร้ิน
งบประมำณตำมสัญญำ  5,743.- บำท

31 อำหำรเสริมนม 307,036                   เฉพำะเจำะจง บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จ  ำกดั
งบประมำณตำมสัญญำ  307,036.- บำท

32 ซ่อมแซ่มรถยนต์ 20,400.- เฉพำะเจำะจง นำงสุวรรณำ นำนอก
งบประมำณตำมสัญญำ  20,400.- บำท

34
โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผูบ้ริหำร
กรณีครบวำระ 7,860.-

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนยดีู ซพัพลำยส์
งบประมำณตำมสัญญำ  7,860.- บำท



35
โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผูบ้ริหำร
กรณีครบวำระ 9,980.-

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนยดีู ซพัพลำยส์
งบประมำณตำมสัญญำ  9,980.- บำท

36
โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผูบ้ริหำร
กรณีครบวำระ 5,250.-

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนยดีู ซพัพลำยส์
งบประมำณตำมสัญญำ  5,250.- บำท

37
โครงกำรปรับปรุงภูมิทศัน์ขำ้งวดัพระแกว้ดำ้นติด
ถนนสำยกลำง หมู่ 8 69,700.-

เฉพำะเจำะจง
หจก.เจ.อำร์.เอส.ธุรกิจ
งบประมำณตำมสัญญำ  69,700.- บำท

38 โครงกำรก่อสร้ำงปฏิมำกรรมปลำบึก 600,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.เจ.อำร์.เอส.ธุรกิจ
งบประมำณตำมสัญญำ  600,000.- บำท

39
โครงกำรจดัหำวสัดุและอุปกรณ์เพ่ือสนบัสนุนงำนขดุ
เจำะบ่อบำดำลพร้อมก่อสร้ำงถงัเก็บน ้ำ หมู่ท่ี 12 476,700.-

เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงรำย เทคนิคกำร
ก่อสร้ำง
งบประมำณตำมสัญญำ  476,700.- บำท

40 จำ้งเหมำคนท ำควำมสะอำดอำคำรส ำนกังำน 11,000.- เฉพำะเจำะจง นำงพรรณี    ไชโย
งบประมำณตำมสัญญำ 11000 บำท

41 จำ้งเหมำคนดูแลระบบสำรสนเทศ 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำยองักูล  สำระคนธ์
งบประมำณตำมสัญญำ 10000 บำท

42
จำ้งเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกเพ่ือท ำงำนใน
สถำนศึกษำ 11,000.-

เฉพำะเจำะจง
นำงจนัทร์เพญ็  วฒันำรี
งบประมำณตำมสัญญำ 11000 บำท



43
จำ้งเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกเพ่ือท ำงำนใน
สถำนศึกษำ 7,000.-

เฉพำะเจำะจง
นำงสำวธมลวรรณ  ทิพวงศ์
งบประมำณตำมสัญญำ 7000 บำท

44 จำ้งเหมำบริกำรตดัหญำ้ กวำดถนนเก็บขยะมูลฝอย 9,650.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ  งำมลว้น
งบประมำณตำมสัญญำ 9650 บำท

45 จำ้งเหมำบริกำรตดัหญำ้ กวำดถนนเก็บขยะมูลฝอย 8,650.- เฉพำะเจำะจง นำยศรำยทุธ  เกิดผล
งบประมำณตำมสัญญำ 8650 บำท

46 จำ้งเหมำบริกำรตดัหญำ้ กวำดถนนเก็บขยะมูลฝอย 9,900.- เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์   ชยัวฒิุ
งบประมำณตำมสัญญำ 9900 บำท

47 จำ้งเหมำบริกำรตดัหญำ้ กวำดถนนเก็บขยะมูลฝอย 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงศิริรัตน์   รัตนไตร
งบประมำณตำมสัญญำ 10000 บำท

48 จำ้งเหมำบริกำรตดัหญำ้ กวำดถนนเก็บขยะมูลฝอย 8,650.- เฉพำะเจำะจง นำยนเร   จินะรำช
งบประมำณตำมสัญญำ 8650 บำท

49 จำ้งเหมำบริกำรตดัหญำ้ กวำดถนนเก็บขยะมูลฝอย 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยวินยั  ยำวิชยั
งบประมำณตำมสัญญำ 8000 บำท

50 จำ้งเหมำบริกำรตดัหญำ้ กวำดถนนเก็บขยะมูลฝอย 9,300.- เฉพำะเจำะจง นำยประวิช  นิจเจริญ
งบประมำณตำมสัญญำ 9300 บำท

51 จำ้งเหมำคนงำนปฏิบติังำนผูช่้วยธุรกำรกองช่ำง 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำววนัทนำ  อินโน
งบประมำณตำมสัญญำ 8000 บำท

51 จำ้งเหมำคนงำนปฏิบติังำนผูช่้วยปฏิบติังำนทัว่ไปกองช่ำง 8,300.- เฉพำะเจำะจง นำยอภิสิทธ์ิ     ภิชยั
งบประมำณตำมสัญญำ 8300 บำท


