
1 
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

1 เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ) ดังมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
2) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
3) ก าลงัเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
หมายเหตุ : ใช้ส าหรับการก าจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การ
ฆ่าเชื้อโรค หรือการป้องกัน ก าจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะน าโรค เช่น ยุง 
แมลง เป็นต้น 

ร้านเชียงรายทวีทรัพย์ เลขที่ ๕๙ / ๒๕๖๑ ลง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑ 

58,000  

2 ตู้เก็บแผนที่ภาษีแบบเหล็ก ชนิด 5 ลิ้นชัก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 110 
ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 50 ซม. 

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด 

เลขที่ 58 / 2561 ลว.
12 กุมภาพันธ์ 2561 

15,400.00  

3 ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 3.45 เมตร พร้อมก่อสร้างห้องน้ า ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 2.30 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลเวียง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างของ
เทศบาล จ านวน 1 ป้าย 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.ที.เค 
คอนสตรัคชั่น 

เลขที่ 8 / 2561 ลว.
26 กุมภาพันธ์ 2561 

475,500.00  

4 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด คสล.บ้านทุ่งทราย  หมู่ที่ 5 
(ถนนสายหลักภายในหมู่บ้านต่อจากเดิม) ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 
0.30 ม. ยาว 120 ม. พร้อมฝาปิด คสล. (ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลเวียง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างของเทศบาล 
จ านวน 1 ป้าย 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงของ
กนกพรก่อสร้าง 

เลขที่ 10 / 2561 ลว.
26 กุมภาพันธ์ 2561 

305,000.00  



2 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมมิตร บ้านทุ่งพัฒนา 
หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 
0.50 เมตร และขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดิน
ถมข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียง) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างของเทศบาล จ านวน 1 ป้าย 

เอ็น.ที.เค คอนสตรัคชั่น เลขที่ 9 / 2561 ลว.
26 กุมภาพันธ์ 2561 

136,500.00  

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงสี – บ้านเลาตา – บ้านนางพร
ทิพย์ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียง) 

เอ็น.ที.เค คอนสตรัคชั่น เลขที่ 132 / 2561 
ลว. 28 กุมภาพันธ์ 

2561 

85,500.00  

 
 
 


