
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 37 รำยกำร 34,143.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ ดี อำร์ เมดแอนซัพพลำย 34,143.00 ดี อำร์ เมดแอนซัพพลำย 34,143.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 39/2564 2 กรกฎำคม 2564

2
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ส ำหรับซ่อมแซมไฟฟ้ำ
ก่ิงสำธำรณะในพ้ืนท่ีต ำบลห้วยซ้อ จ ำนวน 5 
รำยกำร

15,525.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ
หจก.เชียงรำยค้ำเจริญ 9
   รำ

15,525.00
หจก.เชียงรำยค้ำเจริญ 9
   รำ

15,525.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 40/2564 6 กรกฎำคม 2564

3
จัดซ้ือน้ ำยำเคมีก ำจัดยุง (1 ขวด/ลิตร) และทรำย
เคลือบสำรก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย ขนำด 50 กรัม ตำม
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

89,856.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ หจก.เชียงรำยค้ำเจริญ 9 89,856.00 หจก.เชียงรำยค้ำเจริญ 9 89,856.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 41/2564 7 กรกฎำคม 2564

4
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง โครงกำรปรับสภำพแวดล้อม
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของผู้สูงอำยุ ให้
เหมำะสมและปลอดภัย จ ำนวน 1 รำย

   20,000.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ ร้ำนภูษณิศำวัสดุก่อสร้ำง    20,000.00 ร้ำนภูษณิศำวัสดุก่อสร้ำง 20,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 42/2564 20 กรกฎำคม 2564

5
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ของกองคลังเทศบำลต ำบล
ห้วยซ้อ จ ำนวน 13 รำยกำร

   47,062.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ ดี อำร์ เมดแอนซัพพลำย    47,062.00 ดี อำร์ เมดแอนซัพพลำย 47,062.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 43/2564 23 กรกฎำคม 2564

6
จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564

   64,960.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ ยุพิน ซัพพลำย    64,960.00 ยุพิน ซัพพลำย 64,960.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 44/2564 27 กรกฎำคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ณ วันท่ี 1 กรกฎคม  2564  ถึง 31 กรกฎคม 2564

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ



7

จา้งเหมาซ่อมแซมเครือ่งปรบัอากาศ จ านวน   2 

เครือ่ง และ พดัลมติดฝาผนงั จ  านวน 1 เครือ่ง 

งานพฒันาชมุชนเทศบาลต าบลหว้ยซอ้

3,600.00 จ้ำง//ใบส่ังจ้ำง ร้ำนดอนแก้วอิเล็คทริค 3,600.00 ร้ำนดอนแก้วอิเล็คทริค 3,600.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 52/2564 12 กรกฎำคม 2564

8

ยา้ยระบบไมคเ์ครือ่งเสียงหอ้งประชมุสภา

เทศบาลต าบลหว้ยซอ้ และเครือ่งมลัติมีเดีย

โปรเจคเตอร ์พรอ้มจอภาพเพ่ือติดตัง้จดุใหม่ที่

ทางเทศบาลต าบลหว้ยซอ้ก าหนด

15,000.00 จ้ำง//ใบส่ังจ้ำง
หจก.สวุรรณอิเลคทรคิ 

แอนด ์ซพัพลาย
15,000.00

หจก.สวุรรณอิเลคทรคิ 

แอนด ์ซพัพลาย
15,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 53/2564 19 กรกฎำคม 2564

9

จา้งตอ่อายโุดเมนเนม (Domain Name) และ

พืน้ที่ส  าหรบัจดัเก็บเว็บไซต ์(Hosting) ประจ าปี

งบประมาณ 2564

5,500.00 จ้ำง//ใบส่ังจ้ำง เชียงราย เอ็นเทอร ์ซอฟต์ 5,500.00 เชียงราย เอ็นเทอร ์ซอฟต์ 5,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 54/2564 27 กรกฎำคม 2564

10 จา้งบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม รถยนตห์มายเลขทะเบียน กค-9916 เชียงราย7,350.00 จ้ำง//ใบส่ังจ้ำง ร้ำนดอนแก้วอิเล็คทริค 7,350.00 ร้ำนดอนแก้วอิเล็คทริค 7,350.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 55/2564 29 กรกฎำคม 2564

11 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 100,000.00 สัญญำซ้ือ หจก.ชัยพิพัฒน์ 888 100,000.00 หจก.ชัยพิพัฒน์ 888 100,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 16/2564 1 กรกฎำคม 2564

12
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ของส ำนักปลัดเทศบำลต ำบล
ห้วยซ้อ จ ำนวน ๓ รำยกำร

138,740.00 สัญญำซ้ือ
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ำกัด

44,100.00
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม
 จ ำกัด

44,100.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 17/2564 2 กรกฎำคม 2564

13

เคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กำรประมวลผล 
ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ของ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส ำนักปลัดเทศบำล
ต ำบลห้วยซ้อ จ ำนนวน ๓ รำยกำร

55,350.00 สัญญำซ้ือ
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงรำย
เทคโนคอม

53,720.00
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงรำย
เทคโนคอม

53,720.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 18/2564 12 กรกฎำคม 2564

14

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน ๑ รำยกำร 
ดังน้ี โทรทัศน์ แอล อีดี (LED) แบบ Smart TV 
ระดับควำมละเอียดจอภำพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิก
เซล ขนำด ๔3 น้ิว จ ำนวน ๑ เคร่ือง

13,500.00 สัญญำซ้ือ
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงรำย
เทคโนคอม

13,400.00
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงรำย
เทคโนคอม

13,400.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 19/2564 12 กรกฎำคม 2564



15

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน(กองคลัง) จ ำนวน ๑ รำยกำร 
ดังน้ี เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 
ย่ีห้อ TASAKI ขนำด ๒5,๐๐๐ บีทียู จ ำนนวน ๒ 
เคร่ือง

64,800.00 สัญญำซ้ือ ร้ำนเชียงของเคร่ืองเย็น 59,800.00 ร้ำนเชียงของเคร่ืองเย็น 59,800.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 20/2564 19 กรกฎำคม 2564

16
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ชนิดไร้สำย อิน
ฟำเรด จ ำนวน ๑๘ ชุด

12,000.00 สัญญำซ้ือ
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุวรรณ
อิเลคทริค แอนด์ ซัพพลำย

118,050.00
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุวรรณ
อิเลคทริค แอนด์ ซัพพลำย

118,050.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 21/2564 19 กรกฎำคม 2564

17 โครงการขุดลอกล าเหมือง สายก๊อตเก๊า
ขาม บ้านแก่นเหนือ หมู่ท่ี ๑๓

   32,000.00 
สัญญำจ้ำง
ก่อสร้ำง บริษัท วาย.เค.เอส 

คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 

   31,500.00 บริษัท วาย.เค.เอส 
คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 

   31,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 31/2564 6 กรกฎำคม 2564

18
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านเก๋ียงใต้ หมู่ท่ี ๖ เช่ือม บ้านภูเวียง 
หมู่ท่ี ๑๕

 300,000.00 
สัญญำจ้ำง
ก่อสร้ำง

ช.ชอบสร้าง  

   29,900.00 

ช.ชอบสร้าง  

   29,900.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 32/2564 13 กรกฎำคม 2564

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอย ๑ บ้านเวียงค า หมู่ท่ี ๒๒

   80,000.00 
สัญญำจ้ำง
ก่อสร้ำง บริษัท วาย.เค.เอส 

คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 

   80,000.00 บริษัท วาย.เค.เอส 
คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 

   80,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 33/2564 24 กรกฎำคม 2564
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