
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา

1
จัดซ้ือโครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ให้แก่ผู้พิการ จ านวน 5 ครัวเรือน

98,000.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ
หจก. รวมวงค์เจริญ
ก่อสร้าง

97,950.00
หจก. รวมวงค์เจริญ
ก่อสร้าง

97,950.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 36/2564 16 มิถุนายน 2564

2

จัดซ้ือเคร่ืองครัวและอุปกรณ์ในการประกอบ
อาหาร และเคร่ืองมือประกอบอาชีพ กรณีท่ีอยู่
อาศัยได้รับความเสียหายบางส่วนกรณีเหตุ
อัคคีภัย บ้านเก๋ียงใต้ หมู่ท่ี 6

14,800.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ นิทัศน์วิทยุ 14,800.00 นิทัศน์วิทยุ 14,800.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 37/2564 16 มิถุนายน 2564

3
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้างยุ้งฉาง 
กรณีท่ีอยู่อาศัยได้รับความเสียหายบางส่วนกรณี
เหตุอัคคีภัย บ้านเก๋ียงใต้ หมู่ท่ี 6

55,200.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ
ร้านภูษณิศาวัสดุ
ก่อสร้าง

55,200.00
ร้านภูษณิศาวัสดุ
ก่อสร้าง

55,200.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 38/2564 30 มิถุนายน 2564

4

จ้างเหมาย้ายกระจกก้ันห้องประชุม ช้ัน ๒ 
พร้อมติดต้ังใหม่ และ ร้ือเวทีห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ

17,000.00 จ้าง//ใบส่ังจ้าง
บ.วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน

17,000.00
บ.วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน

17,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 47/2564 22 มิถุนายน 2564

5 จ้างเหมาพนักงานกองช่าง 21,000.00 จ้าง//ใบส่ังจ้าง นางสาวนิภาภรณ์ พรมจิโน 21,000.00 นางสาวนิภาภรณ์ พรมจิโน 21,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 48/2564 30 มิถุนายน 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ณ วันท่ี  1 มิถุนายน  2564  ถึง 30 มิถุนายน 2564

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



6 จ้างเหมาพนักงานศูนย์สูบน้ าบุญเรือง 21,000.00 จ้าง//ใบส่ังจ้าง นายนเรนทร์ สุทธป๊อก 21,000.00 นายนเรนทร์ สุทธป๊อก 21,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 49/2564 30 มิถุนายน 2564

7 จ้างเหมาพนักงานส านักปลัด 21,000.00 จ้าง//ใบส่ังจ้าง นายวีระพันธ์ จินะสาม 21,000.00 นายวีระพันธ์ จินะสาม 21,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 50/2564 30 มิถุนายน 2564

8 จ้างเหมาพนักงานพัสดุของส านักปลัดและช่วยเหลืองานการบริหาร21,000.00 จ้าง//ใบส่ังจ้าง นางสาวจันทร์จุรี โนจิตร 21,000.00 นางสาวจันทร์จุรี โนจิตร 21,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 51/2564 30 มิถุนายน 2564

9

อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลห้วยซ้อจ านวน ๓ แห่ง ส าหรับ
ด าเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เล้ียงโค
นมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม

16,296.00 สัญญาซ้ือ
บริษัทเชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ากัด

16,296.00
บริษัทเชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ากัด

16,296.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 11/2564 10 มิถุนายน 2564

10

อาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียนโรงเรียนในพ้ืนท่ี
ต าบลห้วยซ้อ จ านวน ๔ แห่ง ส าหรับด าเนินการ
โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมและ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม

91,896.00 สัญญาซ้ือ
บริษัทเชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ากัด

91,896.00
บริษัทเชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ากัด

91,896.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 12/2564 10 มิถุนายน 2564

11

อาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิด
กล่องขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. เพ่ือจัดสรรให้เด็ก
นักเรียนช้ันระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีท่ี 
๑-๖ จ านวน ๔ แห่ง ต้ังแต่วันท่ี ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

302,649.64 สัญญาซ้ือ
บริษัทเชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ากัด

302,649.64
บริษัทเชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ากัด

302,649.64 มีคุณสมบัติครบถ้วน 13/2564 11 มิถุนายน 2564

12

ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ดังน้ี 
เคร่ืองปรับ - อากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน 
ย่ีห้อ Central Air รุ่น 
CF410EFN25-1/CCS-410EFN25-1 ขนาด 
25,871 บีทียู ราคารวมค่าติดต้ัง จ านนวน ๒ 
เคร่ือง

64,800.00 สัญญาซ้ือ
บริษัท ทีวี (ไทย
แลนด์) จ ากัด

64,800.00
บริษัท ทีวี (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

64,800.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 14/2564 22 มิถุนายน 2564



13
ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ดังน้ี 
เคร่ืองปรับ - อากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน 
กองการศึกษา จ านนวน ๒ เคร่ือง

42,800.00 สัญญาซ้ือ
บริษัท ทีวี (ไทย
แลนด์) จ ากัด

42,000.00
บริษัท ทีวี (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

42,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 15/2564 22 มิถุนายน 2564

14

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยแยกซ้าย
 บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ท่ี ๘

1,120,000.00
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง หจก. เชียงของ 

คอนสตรัคช่ัน 
๒๐๑๖ 

444,000.00 หจก. เชียงของ 
คอนสตรัคช่ัน 
๒๐๑๖ 

444,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 30/2564 28 มิถุนายน 2564
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