
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา

1
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง เทศบาลต าบล
ห้วยซ้อ จ านวน 5 รายการ

     50,500.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ
ร้านเมืองเทิง ปร้ินเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

        50,500.00 
ร้านเมืองเทิง ปร้ินเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

50,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 45/2564 5 สิงหาคม 2564

2
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อม
และส่ิงอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้
เหมาะสมและปลอดภัย จ านวน 1 ราย

     20,000.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ ร้านภูษณิศาวัสดุก่อสร้าง         20,000.00 ร้านภูษณิศาวัสดุก่อสร้าง 20,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 46/2564 5 สิงหาคม 2564

3
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับซ่อมแซมไฟฟ้า
ก่ิงสาธารณะในพ้ืนท่ีต าบลห้วยซ้อ จ านวน 5 
รายการ

     20,590.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ
หจก.เชียงรายค้าเจริญ 9

        20,590.00 
หจก.เชียงรายค้าเจริญ 9

20,590.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 47/2564 16 สิงหาคม 2564

4
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1. กระดานไวท์บอร์ดแบบ
ติดพนัง /2. ป้ายช่ือต้ังโต๊ะอะคริลิก

       1,280.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ
หจก.เฟิร์ส เคร่ืองเขียน 
แอนด์ ก๊อปป้ีปร้ิน

         1,280.00 
หจก.เฟิร์ส เคร่ืองเขียน 
แอนด์ ก๊อปป้ีปร้ิน

1,280.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 48/2564 23 สิงหาคม 2564

5
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ ดังน้ี หิน
ย่อย เบอร์ 1 จ านวน 12 ลูกบาศก์เมตร

10,048.20 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ
หจก.ทรัพย์เจริญพาณิชย์
 2021

10,048.20
หจก.ทรัพย์เจริญพาณิชย์
 2021

10,048.20 มีคุณสมบัติครบถ้วน 49/2564 26 สิงหาคม 2564

6
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่างเทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ จ านวน 6 รายการ

     33,180.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ
ร้านเมืองเทิง ปร้ินเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

        33,180.00 
ร้านเมืองเทิง ปร้ินเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

33,180.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 50/2564 30 สิงหาคม 2564

7 จ้างเหมาตรวจเช็คบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร-28278,110.00 จ้าง//ใบส่ังจ้าง บริษัท เดอะ ทรัค59 จ ากัด 78,110.00 บริษัท เดอะ ทรัค59 จ ากัด 78,110.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 56/2564 16 สิงหาคม 2564

8 จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยซ้อ21,000.00 จ้าง//ใบส่ังจ้าง ร้านดอนแก้วอิเล็คทริค 21,000.00 ร้านดอนแก้วอิเล็คทริค 21,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 57/2564 16 สิงหาคม 2564

9

จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 
เคร่ือง
อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ

1,200.00       จ้าง//ใบส่ังจ้าง ร้านดอนแก้วอิเล็คทริค 1,200.00 ร้านดอนแก้วอิเล็คทริค 1,200.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 58/2564 23 สิงหาคม 2564

10
ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลห้วยซ้อ จ านวน 1 เคร่ือง

3,900.00 จ้าง//ใบส่ังจ้าง ร้านดอนแก้วอิเล็คทริค 3,900.00 ร้านดอนแก้วอิเล็คทริค 3,900.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 59/2564 23 สิงหาคม 2564

11
ขาย ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑ รายการ ดังน้ี 
ตู้เย็น ย่ีห้อ ฮิตาชิ รุ่น R-H200PD ขนาด ๗.๗ 
คิวบิกฟุต ระบบ ๒ ประตู

9,000.00 สัญญาซ้ือ
บริษัท ทีวี (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

8,490.00
บริษัท ทีวี (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

8,490.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 22/2564 3 สิงหาคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ณ วันท่ี 1 สิงหาคม  2564  ถึง 31 สิงหาคม 2564

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



12
ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑ รายการ ดังน้ี ตู้เหล็ก แบบ
 ๒ บาน จ านวน 6 ตู้

33,000.00 สัญญาซ้ือ
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

33,000.00
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

33,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 23/2564 6 สิงหาคม 2564

13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ า
เย็น จ านวน ๒ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จ านวน ๒ (สอง) เคร่ือง

12,400.00 สัญญาซ้ือ
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

11,960.00
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

11,960.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 24/2564 26 สิงหาคม 2564

14

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน ๒ รายการ ดังน้ี (๑.)
 สายดับเพลิง ขนาด ๑.๕ น้ิว พร้อมข้อต่อสวม
เร็ว จ านวน ๓ เส้น (๒.) ท่อดูดน้ าดับเพลิง ขนาด
 ๓ น้ิว ยาว ๖ เมตร จ านวน ๒ เส้น

58,000.00 สัญญาซ้ือ หจก.เชียงรายค้าเจริญ ๙ 58,000.00 หจก.เชียงรายค้าเจริญ ๙ 58,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 25/2564 1 กันยายน 2564

15
ครุภัณฑ์ส านักงาน(กองช่าง) ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๒ รายการ

11,000.00     สัญญาซ้ือ
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

10,500.00
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

10,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 26/2564 31 สิงหาคม 2564

16
ครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล ๑ 
รายการ ดังน้ี   ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จ านวน ๑ ตู้

5,500.00 สัญญาซ้ือ
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

5,500.00         
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

5,500.00      มีคุณสมบัติครบถ้วน 27/2564 31 สิงหาคม 2564

17
ครุภัณฑ์ส านักงาน กองการศึกษา ๑ รายการ 
ดังน้ี   ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จ านวน ๑ ตู้

5,500.00 สัญญาซ้ือ
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

5,500.00
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

5,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 28/2564 31 สิงหาคม 2564

18
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตลาดสด บ้านเก๋ียง บ้านภูเวียง
 หมู่ท่ี ๑๕

    234,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

ช.ชอบสร้าง         215,000.00 ช.ชอบสร้าง      215,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 34/2564 27 สิงหาคม 2564

19
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทุ่งหลวงป่าสีเสียด บ้านเก๋ียงเหนือ 
หมู่ท่ี ๔

    208,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

ช.ชอบสร้าง         198,000.00 ช.ชอบสร้าง      198,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 35/2564 27 สิงหาคม 2564






















































