
แผนงาน

ประกาศประมูลราคา เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ

ประกวดราคา หรือเงินสมทบ

 (วันเดือนป)ี (วันเดือนป)ี  (วันเดือนป)ี (บาท) (บาท)

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑1) (๑๒) (๑๓)

๑
ตู้เก็บเอกสาร 
บานเล่ือนชนิด

เหล็ก
2 ตู้ เฉพาะเจาะจง - 18 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 15,000.00 -

P

๒
ตู้คัดเลอร์บล็อก 

ชนิดไม้
1 ตู้ เฉพาะเจาะจง - 18 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 950.00 -

P

๓
เคร่ืองท้าน้้าร้อน-

เย็น
1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 5,000.00

P

๔
เคร่ืองประเมิน
ความพึงพอใจ

1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง 16 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 62       5,500.00
P

๕ รถเข็นปูน ล้อคู่ 4 คัน เฉพาะเจาะจง 17/12/1962 24/12/1962       8,000.00 P

๖
ตู้เก็บเอกสาร 15

 ล้ินชัก
3 ตู้ เฉพาะเจาะจง - 16 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63     18,450.00 -

P

๗
ตู้เก็บเอกสาร 
หน้ากระจก

2 ตู้ เฉพาะเจาะจง - 16 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63     18,000.00 -
P

๘
ตู้เหล็กเก็บ

เอกสาร 4 ล้ินชัก
1 ตู้ เฉพาะเจาะจง - 16 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63       7,900.00 -

P

๙
ตู้เหล็กเก็บ

เอกสาร 40 ช่อง
1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 16 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63       7,000.00 -

P

๑๐
พัดลมต้ังพื้น

ขนาดใบพัด 25 
นิ้ว

3 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 16 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63     13,500.00 -
P

๑๑
พัดลมต้ังพื้น

ขนาดใบพัด 16 
นิ้ว

1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 16 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63       1,500.00 -
P

แบบรายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2563    
เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชยีงราย

ล้าดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด้าเนินการ การเบิก-จ่าย

เป็นไปตามแผน
(/)

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/)

หมายเหตุ
งาน/โครงการ รายการ จา้นวน(หน่วยนับ) จัดหาโดยใช้วิธี

ลงนามในสัญญา การส่งมอบ



แผนงาน

ประกาศประมูลราคา เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ

ประกวดราคา หรือเงินสมทบ

 (วันเดือนป)ี (วันเดือนป)ี  (วันเดือนป)ี (บาท) (บาท)

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑1) (๑๒) (๑๓)

แบบรายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2563    
เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชยีงราย

ล้าดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด้าเนินการ การเบิก-จ่าย

เป็นไปตามแผน
(/)

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/)

หมายเหตุ
งาน/โครงการ รายการ จา้นวน(หน่วยนับ) จัดหาโดยใช้วิธี

ลงนามในสัญญา การส่งมอบ

๑๒ พัดลมไอเย็น 1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 16 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63       7,000.00 - P

๑๓ เก้าอี้ 5 ตัว เฉพาะเจาะจง - 13 ก.พ. 63 27 ก.พ. 63     15,000.00 - P

๑๔
เคร่ืองพิมพ์

เลเซอร์หรือLEDสี
 แบบที่ 1

1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 21 ม.ค. 63 30 ม.ค. 63     10,000.00 - P

๑๕

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
ส้าหรับงาน
ส้านักงาน

1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 29 ม.ค. 63 30 ม.ค. 63     17,000.00 - P

๑๖ ตู้ล็อคเกอร์ 1 ตู้ เฉพาะเจาะจง - 15 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63     12,000.00 - P

๑๗
พัดลมต้ังพื้น

ขนาดใบพัด 16 
นิ้ว

1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 15 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63       1,500.00 - P

๑๘

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
ส้าหรับงาน
ส้านักงาน

1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 21 ม.ค. 63 30 ม.ค. 63     17,000.00 - P

๑๙
เคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์
1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 21 ม.ค. 63 30 ม.ค. 63       4,300.00 - P

๒๐ ชดุดับเพลิง 2 ชุด เฉพาะเจาะจง - 12 ม.ีค. 63 19 ม.ีค. 63     50,000.00 - P

๒๑ เคร่ืองเป่าลม 3 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 6 ม.ีค. 63 6 ม.ีค. 63     20,000.00 - P

๒๒
ตู้เกบ็เอกสาร2บาน
 ชนิดเหล็ก

1 ตู้ เฉพาะเจาะจง - 13 ก.พ. 63 27 ก.พ. 63       5,500.00 - P



แผนงาน

ประกาศประมูลราคา เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ

ประกวดราคา หรือเงินสมทบ

 (วันเดือนป)ี (วันเดือนป)ี  (วันเดือนป)ี (บาท) (บาท)

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑1) (๑๒) (๑๓)
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เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชยีงราย

ล้าดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด้าเนินการ การเบิก-จ่าย

เป็นไปตามแผน
(/)

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/)

หมายเหตุ
งาน/โครงการ รายการ จา้นวน(หน่วยนับ) จัดหาโดยใช้วิธี

ลงนามในสัญญา การส่งมอบ

๒๓
เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน

13 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 11 ก.พ. 63 26 ก.พ. 63   397,800.00 - P

๒๔
พัดลมโคจร 

ขนาด3ใบพัด 16
 นิ้ว

18 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 11 ก.พ. 63 26 ก.พ. 63     21,600.00 - P

๒๕
โทรทัศน์ LED แบบ
 Smart TV 32 นิ้ว

5 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 63 26 ก.พ. 63     47,500.00 - P

๒๖
เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงาน
ส้านักงาน

4 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 63 30 ม.ค. 63     68,000.00 - P

๒๗
เคร่ืองพิมพ์แบบฉดี
หมกึพร้อมติดต้ังถงั
หมกึพิมพ์

2 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 63 30 ม.ค. 63       8,600.00 - P

๒๘
เคร่ืองคอมพิวเตอร์
 All In One 
ส้าหรับประมวลผล

1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 63 30 ม.ค. 63     23,000.00 - P

๒๙
เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงาน
ส้านักงาน แบบที่ 2

1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 63 30 ม.ค. 63     30,000.00 - P

๓๐
เคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก ส้าหรับ

กระดาษA3
1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 21 ม.ค. 63 30 ม.ค. 63       6,300.00 - P



แผนงาน

ประกาศประมูลราคา เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ

ประกวดราคา หรือเงินสมทบ

 (วันเดือนป)ี (วันเดือนป)ี  (วันเดือนป)ี (บาท) (บาท)

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑1) (๑๒) (๑๓)

แบบรายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2563    
เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชยีงราย

ล้าดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด้าเนินการ การเบิก-จ่าย

เป็นไปตามแผน
(/)

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/)

หมายเหตุ
งาน/โครงการ รายการ จา้นวน(หน่วยนับ) จัดหาโดยใช้วิธี

ลงนามในสัญญา การส่งมอบ

๓๑
เคร่ืองขยายเสียง 

(มิกเซอร์)
1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 11 ม.ิย. 63 15 ม.ิย. 63       6,000.00 -

P

๓๒ โต๊ะท้างาน 2 ชุด เฉพาะเจาะจง - 15 ม.ิย. 63 24 ม.ิย. 63       9,800.00 - P

๓๓

เก้าอี้ล้อ 5 แฉก 
ขนาด 

w50xD45xH85
 ซม.

2 ตัว เฉพาะเจาะจง - 15 ม.ิย. 63 24 ม.ิย. 63       5,300.00 - P

๓๔

เก้าอี้ล้อ 5 แฉก 
ขนาด 

w55xD50xH11
0-115 ซม

1 ตัว เฉพาะเจาะจง - 15 ม.ิย. 63 24 ม.ิย. 63       3,500.00 - P

๓๕

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
ข้างหลังตลาดสด
เทิง หมู่ที1่ ต.
เวียง อ.เทิง จ.

เชียงราย

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 5 ม.ีค. 63 24 เม.ย. 63   250,000.00 - P

๓๖ เคร่ือพิมพ์เช็ค 1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 24 ส.ค. 63 25 ส.ค. 63     34,500.00 - P

๓๗
กล้องถ่ายรูปภาพ

ดิจิตอล
1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 28 ส.ค. 63 1 ก.ย. 63     29,000.00 -

P

๓๘
ผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง

1 ชุด เฉพาะเจาะจง - 31 ส.ค. 63 8 ก.ย. 63       5,000.00 - P

๓๙ เคร่ืองพ่นไฟ 1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 3 ก.ย. 63 8 ก.ย. 63     64,200.00 - P



แผนงาน

ประกาศประมูลราคา เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ

ประกวดราคา หรือเงินสมทบ

 (วันเดือนป)ี (วันเดือนป)ี  (วันเดือนป)ี (บาท) (บาท)

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑1) (๑๒) (๑๓)
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เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชยีงราย

ล้าดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด้าเนินการ การเบิก-จ่าย

เป็นไปตามแผน
(/)

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/)

หมายเหตุ
งาน/โครงการ รายการ จา้นวน(หน่วยนับ) จัดหาโดยใช้วิธี

ลงนามในสัญญา การส่งมอบ

๔๐
โครงการปรับปรุง
อาคารส้านักงาน

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 19 ม.ิย. 63 14 ส.ค. 63     98,000.00 - P

๔๑

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้้า 
คสล.พร้อมบ่อพัก
 ซอย 2 ม.20 ต.
เวียง อ.เทิง จ.

เชียงราย

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 20 ก.ค. 63 29 ก.ย. 63   406,100.00 - P

๔๒

โครงการก่อสร้าง
ทางเดินเท้า 

คสล.ตามแนวกัน
ตล่ิงพังแม่น้้าลาว
 หมู่ 15 ต.เวียง 
อ.เทิง จ.เชียงราย

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 29 ก.ค. 63 17 ก.ย. 63   428,500.00 - P

๔๓

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์

ส่งเสริมสุขภาพ 
หมู่ 1 ต.เวียง อ.
เทิง จงเชียงราย

1 โครงการ
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

4 ม.ิย. 63 10 ก.ค. 63 24 ก.ย. 63   635,550.00 - P



แผนงาน

ประกาศประมูลราคา เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ

ประกวดราคา หรือเงินสมทบ

 (วันเดือนป)ี (วันเดือนป)ี  (วันเดือนป)ี (บาท) (บาท)
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เป็นไปตามแผน
(/)

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/)

หมายเหตุ
งาน/โครงการ รายการ จา้นวน(หน่วยนับ) จัดหาโดยใช้วิธี

ลงนามในสัญญา การส่งมอบ

๔๔

โครงการปรับปรุง
อาคาร

อเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล
ต้าบลเวียงเทิง

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 11 ส.ค. 63 9 ก.ย. 63     74,500.00 - P

๔๕

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
ส้านักงาน

เทศบาลต้าบล
เวียงเทิง

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 10 ส.ค. 63 2 ก.ย. 63     35,000.00 - P

(ลงชื่อ)      ผู้จัดท้า (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางรัตน์ตานี   สิทธนินท์)

ผู้อ้านวยการกองคลังเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 (นางสาวพนิตนันท์  อุ่นเต็มใจ)


