
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

        เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแยกข้อมูลแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แยกได้ ดังนี้ 

1. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 1.1 โครงการจัดจ้าง จำนวน.....123.....โครงการ จำนวน...12,397,028...บาท 

 1.2 โครงการจัดซื้อ จำนวน....114.....โครงการ จำนวน.....4,728,569......บาท 

2. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

 2.1 โครงการจัดจ้าง จำนวน.....-.....โครงการ จำนวน...-...บาท 

 2.2 โครงการจัดซื้อ จำนวน....-.....โครงการ จำนวน.....-......บาท 

3. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

 3.1 โครงการจัดจ้าง จำนวน.....3.....โครงการ จำนวน...1,619,409...บาท 

 3.2 โครงการจัดซื้อ จำนวน....-.....โครงการ จำนวน.....-......บาท 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

 -เจ้าของโครงการไม่เร่งการดำเนินงาน จนทำให้เวลาล่วงเลยไป ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้
เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด 

 -การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ไม่เสถียร ระบบหลุดบ่อย ทำให้ทำงานไม่ต่อเนื่อง ทำให้
เกิดคววามล่าช้า 

 -มีการดำเนินการบางโครงการเป็นงานเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด 

 -บุคลากรในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 

 -ให้เจ้าของโครงการปฏิบัติตามแผนงานที่ระบุไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
การเบิกจ่ายได้คล่องตัวขึ้น 

 -ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

 -สรรหาบุคลากรเพ่ิม เพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความเพียงพอต่อปริมาณงาน 

 



 

 



1 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางถวิล มูลสถาน 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

1/2565       ลว.

1/10/64

2 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรินยา สุวรรณ์ 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

2/2565       ลว.

1/10/64

3 จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงต้นไม้ ฯ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหงษ์ทอง อารีย์วงค์ 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

3/2565       ลว.

1/10/64

4 จ้างเหมาบริการ (คนงานส่งเสริม

การเกษตร)

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปุด แสงค า 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

4/2565       ลว.

1/10/64

5 จ้างเหมาบริการ (คนงานส่งเสริม

การเกษตร)

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย ค าจันทร์ 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

5/2565       ลว.

1/10/64

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลดอนศิลา อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ    

      หรือจ้าง    

(บาท)

     ราคากลาง  

   (บาท)

ประกวดราคา 

e-bidding
รายช่ือผู้เสนอราคา

   ราคาท่ีตกลงซ้ือ

     หรือจ้าง      

(บาท)

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป



6 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.พี.ออฟฟิช 

แอนด์ซัพพลาย

60,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

6/2565       ลว.

1/10/64

7 ซ้ือน้ าด่ืมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีซีโอ น้ าด่ืม 36,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

7/2565       ลว.

1/10/64

8 ซ้ือน้ ามัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตตปฏิรูป

ท่ีดิน เวียงชัย จ ากัด
100,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

8/2565       ลว.

1/10/64

9 จ้างเหมาบริการระบบสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต ส านักงานเทศบาลต าบลดอน

ศิลา

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคม

แห่งชาติ จ ากัด

47,251.20 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

9/2565       ลว.

1/10/64

10 จ้างเหมาบริการระบบสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 

ศูนย์

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคม

แห่งชาติ จ ากัด

30,302.40 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

10/2565       

ลว.1/10/65

11 จ้างเหมาบริการงานธุรการฯกองคลัง 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อุษณีย์ บัวดี 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

11/2565       

ลว.1/10/64

12 จ้างเหมาบริการงานธุรการ ส านักปลัด 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มัลฑริกา สอนผัด 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

12/2565       

ลว.1/10/64

13 จ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เมนิกา พระวิฑูรย์ 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

13/2565       

ลว.1/10/64



14 จ้างเหมาบริการส ารวจท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้าง

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงศ์ พรมสอน 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

14/2565       

ลว.1/10/64

15 จ้างเหมาบริการส ารวจท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้าง

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอวัช รุ้งดี 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

15/2565       

ลว.1/10/64

16 จ้างเหมาบริการงานแพทย์ฉุกเฉินฯ 85,400.00 85,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ กองเงิน 85,400.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

16/2565       

ลว.1/10/64

17 จ้างเหมาบริการงานแพทย์ฉุกเฉินฯ 85,400.00 85,400.00 เฉพาะเจาะจง นายผิล ไทยโกษา 85,400.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

17/2565       

ลว.1/10/64

18 จ้างเหมาบริการงานแพทย์ฉุกเฉินฯ 85,400.00 85,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต ใจค า 85,400.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

18/2565       

ลว.1/10/64

19 จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด.ม.3 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกมลวรรณ เกษมราช 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

19/2565       

ลว.1/10/64

20 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. 4 แห่ง 

ประจ าเดือน ต.ค. 64

15,989.06 15,989.06 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรช

มิลล์ จ ากัด

15,898.06 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

20/2565       

ลว.1/10/64

21 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน 6 

แห่ง ประจ าเดือน ต.ค. 64

123,368.32 123,368.32 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรช

มิลล์ จ ากัด

123,368.32 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

21/2565       

ลว.1/10/64



22 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ศพด. ม.5 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัชฎาภรณ์ หม่ืนแก้ว 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

22/2565       

ลว.1/10/64

23 จ้างเหมาบริการดูแลไฟฟ้าสาธารณะฯ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัญพิสิษฐ์ พรหมไชย 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

23/2565       

ลว.1/10/64

24 จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะผาช้าง 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา โพธิ 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

24/2565       

ลว.1/10/64

25 จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะผาช้าง 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเล็ก วงค์ผา 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

25/2565       

ลว.1/10/64

26 จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะผาช้าง 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองแดง ศรีค าดี 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

26/2565       

ลว.1/10/64

27 จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะผาช้าง 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสน่ัน ชาติดอนไฟ 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

27/2565       

ลว.1/10/64

28 จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะผาช้าง 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนอ แก่นดี 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

28/2565       

ลว.1/10/64

29 จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะผาช้าง 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสี พรมชัย 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

29/2565       

ลว.1/10/64



30 จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

(อปท.) สถานท่ีกลาง

3,520.00 3,520.00 เฉพาะเจาะจง นางนิตยา จันค า 108,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

30/2565       

ลว.1/10/64

31 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้ ศพด. 4 แห่ง 

ประจ าเดือน พ.ย.64

18,752.36 18,752.36 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรช

มิลล์ จ ากัด

18,752.36 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

31/2565       

ลว.26/10/64

32 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้ โรงเรียน 6 แห่ง 

ประจ าเดือน พ.ย.64

93,073.64 93,073.64 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรช

มิลล์ จ ากัด

93,073.64 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

32/2565       

ลว.26/10/64

33 จ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ บ้านพอเพียง 300,970.87 282,289.71 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพสุติน โฮม 275,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

1/2565        

ลว.8/10/64

34 จ้างเหมาบริการงานแพทย์ฉุกเฉินฯ 78,500.00 78,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยะ บัวดี 78,500.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

33/2565       

ลว.1/11/64

35 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน

 5 รายการ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสซีเอ เมดิคอล

 จ ากัด

13,010.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

34/2565       

ลว.1/11/64

36 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3 ราย 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงไทย 26,460.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

35/2565       

ลว.23/11/64

37 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. 4 แห่ง 

ประจ าเดือน ธ.ค. 64

17,204.00 17,204.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรช

มิลล์ จ ากัด

17,204.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

36/2565       

ลว.23/11/64



38 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน 6 

แห่ง ประจ าเดือน ธ.ค. 64

85,081.60 85,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรช

มิลล์ จ ากัด

85,081.60 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

37/2565       

ลว.23/11/64

39 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพันธ์พันธ์ุไม้ 10,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

38/2565       

ลว.29/11/64

40 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ศพด. ม.4 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชลธิชา อนาวัน 27,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

39/2565       

ลว.30/11/64

41 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 

กค-9251 เชียงราย

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มจี ล้านนา 

จ ากัด

27,027.13 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

40/2565       

ลว.30/11/64

42 จ้างปรับปรุงแหล่งน้ าเดิม โดยขุดลอกห้วย

ค่า

497,600.00 509,405.97 เฉพาะเจาะจง หจก.ที เค วาย กรุ๊ป 495,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

2/2565       ลว.

29/11/64

43 จ้างซ่อมเคร่ืองเล่ือยยนต์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะทรัค 59 

จ ากัด

7,062.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

41/2565       

ลว.16/12/64

44 จ้างเหมาทาสีห้องประชุมเทศบาลฯ 27,500.00 27,504.15 เฉพาะเจาะจง นายสุขค า หล้าเป็ง 27,500.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

42/2565       

ลว.17/12/64

45 จ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลด

อุบัติเหตุฯช่วงวันหยุดปีใหม่

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชาโลมครีเอช่ัน 

จ ากัด

12,390.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

43/2565       

ลว.17/12/64



46 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือด าเนินการโครงการลด

อุบัติเหตุฯ จ านวน 5 รายการ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค ามูเซอ จ ากัด 1,070.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

44/2565       

ลว.17/12/64

47 ซ้ือวัสดุเพ่ือด าเนินโครงการลดอุบัติเหตุฯ 

จ านวน 6 รายการ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางฆ้อน หม่ืนค า 1,145.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

45/2565       

ลว.17/12/64

48 จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องพัสดุและ

ห้องน้ าหญิง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพสุติน โฮม 10,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

46/2565       

ลว.21/12/64

49 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้ ศพด. 4 แห่ง 

ประจ าเดือน ม.ค. 65

17,204.00 17,204.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรช

มิลล์ จ ากัด

17,204.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

47/2565       

ลว.23/12/64

50 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้ โรงเรียน 6 แห่ง 

ประจ าเดือน ม.ค. 65

85,081.60 85,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรช

มิลล์ จ ากัด

85,081.60 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

48/2565       

ลว.23/12/64

51 เช่าระบบน าทาง GPS รถยนต์หมายเลข

ทะเบียน 81-2193 ชร.

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเวิล์ดจีพีเอส     

แทรดเกอร์

3,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

49/2565       

ลว.29/12/64

52 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์

หมายเลข 487-63-0075

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

2,800.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

50/2565       

ลว.29/12/64

53 จ้างซ่อมแซมโน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เคร่ือง 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

6,500.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

51/2565       

ลว.29/12/64



54 จ้างก่อสร้างระบบประปาและอุปกรณ์ ม.16 625,100.00 622,666.77 ประกวดราคา 

e-bidding

บริษัท โชกุนเจริญ

ทรัพย์ จ ากัด

599,909.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

3/2565       ลว.

23/12/64

55 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินดา ปาเรือน 81,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

52/2565       

ลว.4/1/65

56 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการประกวดหรือแข่งขัน

และการแสดงงานวันเด็ก ปี 2565

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง นางฆ้อน หม่ืนค า 21,400.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

53/2565       

ลว.5/1/65

57 จ้างต่ออายุการใช้งานเว็ปไซต์เทศบาล 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย เอ็นเทอร์

 ซอฟต์

6,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

54/2565       

ลว.6/1/65

58 จ้างเหมาจัดท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 

(กองคลัง)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิสระโฆษณา 1,340.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

55/2565       

ลว.11/1/65

59 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จน าวน 4 รายการ 

(กองคลัง)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

13,150.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

56/2565       

ลว.12/1/65

60 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 5 รายการ 

(กองช่าง)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิสระโฆษณา 2,850.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

57/2565       

ลว.14/1/65

61 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีฯ 4,927.00 4,927.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะตุ๊ต๊ะดิจิตอล

อาร์ท

4,680.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

58/2565       

ลว.18/1/65



62 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าจ านวน 27 รายการ (กองช่าง) 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงไทยการไฟฟ้า 35,243.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

59/2565       

ลว.18/1/65

63 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 

(กองการศึกษา)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิสระโฆษณา 1,040.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

60/2565       

ลว.20/1/65

64 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. 4 แห่ง 

ประจ าเดือน ก.พ. 65

16,343.80 16,343.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรช

มิลล์ จ ากัด

16,343.80 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

61/2565       

ลว.24/1/65

65 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน 6 

แห่ง ประจ าเดือน ก.พ. 65

81,124.68 81,124.68 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรช

มิลล์ จ ากัด

81,124.68 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

62/2565       

ลว.24/1/65

66 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าจ านวน 10 รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านใบโพธ์ิ 2018 7,744.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

63/2565       

ลว.25/1/65

67 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าจ านวน 21 รายการ 6,215.00 6,215.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงไทยการไฟฟ้า 6,215.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

64/2565       

ลว.25/1/65

68 จ้างเหมาตตรวจเช็คและซ่อมแซมเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

28,900.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

66/2565       

ลว.31/1/65

69 ซ้ือป๊ัมน้ าพุ โซลาร์เซลล์ จ านวน 1 ชุด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โซล่าเซลล์เชียงราย 15,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

67/2565       

ลว.31/1/65



70 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงาน

แสงอาทิตย์ ม.1

495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พล พลัง จ ากัด 489,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

4/2565  ลว. 

18/1/2565

71 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงาน

แสงอาทิตย์ ม.4

495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พล พลัง จ ากัด 488,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

5/2565  ลว. 

18/1/2565

72 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงาน

แสงอาทิตย์ ม.10

495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พล พลัง จ ากัด 489,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

5/2565  ลว. 

18/1/2565

73 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 ก.พ. ถึง 

30 มิ.ย.2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตต

ปฏิรูปท่ีดิน เวียงชัย 

จ ากัด

100,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

68/2565       

ลว.1/2/65

74 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 

(ศาลพระภูมิและศาลเจ้าท่ี)

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ดอนศิลาเฟอร์นิเจอร์ 28,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

69/2565       

ลว.2/2/65

75 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน

ราก

65,540.00 65,540.00 เฉพาะเจาะจง แอล.จี.เคมีเกษตร 65,540.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

70/2565       

ลว.3/2/65

76 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 12 

รายการ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สินค้าราคาถูกเวียงชัย 11,533.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

71/2565       

ลว.7/2/65

77 จ้างเหมารถยนต์พร้อมคนขับ เคร่ืองขยาย

เสียง และรวมน้ ามันเช้ือเพลิง โครงการ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า ปี2565

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสนธยา ชัยศิริ 1,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

72/2565       

ลว.7/2/65



78 จ้างเหมารถยนต์พร้อมคนขับ เคร่ืองขยาย

เสียง และรวมน้ ามันเช้ือเพลิง โครงการ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า ปี 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริพร พรมชัย 1,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

73/2565       

ลว.7/2/65

79 จ้างเหมารถยนต์พร้อมคนขับ เคร่ืองขยาย

เสียง และรวมน้ ามันเช้ือเพลิง โครงการ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า ปี 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญ ไทยใหม่ 1,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

74/2565       

ลว.7/2/65

80 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 

ในการปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชน ของ อปท.(สถานท่ีกลาง ปี 

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.ซัพพลายเซอร์วิส 9,113.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

75/2565       

ลว.8/2/65

81 ซ้ือระบบน าทางหรือ GPS รถยนต์

ส่วนกลาง ทะเบียน 82-3139 เชียงราย

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์จีพีเอส แทรค

เกอร์ จ ากัด

3,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

76/2565       

ลว.8/2/65

82 ซ้ือแบตเตอร่ีรถบรรทุกน้ า ขนาด 120 

แอมป์ 12 โวลท์ จ านวน 2 ลูก

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตาต้าท่อไอเสีย 

แบตเตอร่ี

8,400.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

77/2565       

ลว.11/2/65

83 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1

 คัน

54,700.00 51,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงราสินธานี 

จ ากัด

48,900.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

78/2565       

ลว.14/2/65

84 ซ้ือถุงยังชีพ โครงการเทศบาลร่วมใจต้าน

ภัยโควิด 19 จ านวน 28 ครอบครัว

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงดีเทรดด้ิง 

2009

14,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

79/2565       

ลว.15/2/65

85 ซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด.ท้ัง 4 แห่ง เดือน

 มีนาคม 2565

19,784.60 19,784.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรช

มิลค์ จ ากัด

19,784.60 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

80/2565       

ลว.21/2/65



86 ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ท้ัง 6 แห่ง 

เดือน มีนาคม 2565

281,801.52 281,801.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรช

มิลค์ จ ากัด

281,801.52 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

81/2565       

ลว.21/2/65

87 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 61 รายการ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 61,887.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

82/2565       

ลว.22/2/65

88 ซ้ือพัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ โครงการ

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 11

 รายการ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสซีเอ เมดิคอล

 จ ากัด

19,555.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

83/2565       

ลว.23/2/65

89 จ้างขุดขยายสระน้ าประจ าหมู่บ้าน หมู่ 1 

บ้านสมานมิตร

374,380.00 382,774.74 เฉพาะเจาะจง หจก.ที เค วาย กรุ๊ป 370,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

7/2565        

ลว.9/2/65

90 จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด.ม.4 ต้ังแต่

วันท่ี 1 มี.ค-31 พ.ค. 65

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชลธิชา อนาวัน 27,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

84/2565       

ลว.1/3/65

91 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โซนเหนือเซอร์วิส 14,766.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

85/2565       

ลว.4/3/65

92 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล การสมัครนักเรียน 

ของศพด. 4 แห่ง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท่ีน่ีมีดีไซน์ 1,284.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

86/2565       

ลว.23/3/65

93 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. ท้ัง 4 

แห่ง ประจ าเดือน เม.ย.65

7,311.70 7,311.70 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรช

มิลล์ จ ากัด

7,311.70 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

87/2565       

ลว.24/3/65



94 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 12,630.22 12,630.22 เฉพาะเจาะจง หจก.ห้วยสักค้าไม้และ

วัสดุภัณฑ์

12,630.22 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

88/2565       

ลว.24/3/65

95 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค-9251 ชร 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โซนเหนือเซอร์วิส 11,342.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

89/2565       

ลว.25/3/65

96 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงพร้อมผู้ควบคุม

โครงการบรรพชาฯ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันเย็น สุยะเอ้ย 6,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

90/2565       

ลว.28/3/65

97 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า หมายเลข

ทะเบียน 81-2103 ชร.

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ กองเงิน 9,400.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

91/2565       

ลว.31/3/65

98 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(กองคลัง)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

3,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

92/2565       

ลว.1/4/65

99 ซ้ือวัสดุเพ่ือด าเนินโครงการลดอุบัติเหตุฯ 

เทศกาลสงกรานต์

8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค ามูเซอ จ ากัด 8,270.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

93/2565       

ลว.1/4/65

100 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

9,113.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

94/2565       

ลว.19/4/65

101 ซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในศพด. จ านวน 

31รายการ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 17,834.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

95/2565       

ลว.21/4/65



102 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 22 

รายการ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 19,345.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

96/2565       

ลว.21/4/65

103 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

13,280.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

97/2565       

ลว.21/4/65

104 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 11 รายการ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค ามูเซอ จ ากัด 81,965.08 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

98/2565       

ลว.21/4/65

105 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

43,600.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

1/2565       ลว.

4/4/65

106 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงาน

แสงอาทิตย์ ม.7

495,000.00 497,098.40 เฉพาะเจาะจง หจก.แฮปป้ีแพลนเน็ต 

โซลูช่ัน

493,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

8/2565       ลว.

11/4/65

107 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงาน

แสงอาทิตย์ ม.13

495,000.00 497,098.40 เฉพาะเจาะจง หจก.แฮปป้ีแพลนเน็ต 

โซลูช่ัน

493,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

9/2565       ลว.

11/4/65

108 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงาน

แสงอาทิตย์ ม.16

495,000.00 497,098.40 เฉพาะเจาะจง หจก.แฮปป้ีแพลนเน็ต 

โซลูช่ัน

493,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

10/2565       

ลว.11/4/65

109 จ้างเหมาบริการเพ่ือส ารวจท่ีดินฯ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล ปวนสิงห์ 45,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

99/2565       

ลว.2/5/65



110 จ้างส ารวจความพึงพอใจฯ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

11,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

100/2565       

ลว.6/5/65

111 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

29,110.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

101/2565       

ลว.6/5/65

112 ซ้ือวัสดุตามโครงการเทศบาลพออยู่ พอกินฯ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพินพันธ์ุไม้ 8,350.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

102/2565       

ลว.11/5/65

113 ซ้ือน้ ามันหล่อล่ืนพวงมาลัยเพาเวอร์ ขนาด

 1 ลิตร จ านวน 2 กระปุก

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค ามูเซอ จ ากัด 280.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

103/2565       

ลว.18/5/65

114 ซ้ือชุดตรวจ ATK จ านวน 300 ชุด 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชอว์ดรัก จ ากัด 22,800.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

104/2565       

ลว.18/5/65

115 จ้างเหมาปรับปรุงป้ายบอร์ดผู้บริหาร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ฮานิ ดีไซน์ 3,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

105/2565       

ลว.18/5/65

116 ซ้ือสังกะสี ขนาด 10 ฟุต จ านวน 20 แผ่น 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค ามูเซอ จ ากัด 2,308.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

106/2565       

ลว.18/5/65

117 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 

(กองคลัง)

28,200.00 28,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 28,147.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

107/2565       

ลว.20/5/65



118 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 

(กองคลัง)

18,000.00 16,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

16,350.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

108/2565       

ลว.20/5/65

119 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน

 1 รายการ (กองคลัง)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

600.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

109/2565       

ลว.20/5/65

120 จ้างท าป้ายโฟมบอร์ด จ านวน 1 ป้าย 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทชาโลม จ ากัด 500.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

110/2565       

ลว.20/5/65

121 จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบ จ านวน 

1 ตัว

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

1,700.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

111/2565       

ลว.20/5/65

122 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (เคร่ือง

ตัดหญ้า จ านวน 3 เคร่ือง)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ กองเงิน 1,100.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

112/2565       

ลว.24/5/65

123 จ้างจัดท าตรายางจ านวน 10 รายการ 

(กองช่าง)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิสระโฆษณา 6,900.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

113/2565       

ลว.24/5/65

124 ซ้ือวัสดุแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือน

ร้อนของราษฎร ม.10 จ านวน 3 รายการ

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค ามูเซอ จ ากัด 32,425.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

114/2565       

ลว.25/5/65

125 จ้างเหมารถแบ๊คโฮเพ่ือขุดลอกดินหน้าฝาย

 ม.10

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค ามูเซอ จ ากัด 10,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

115/2565       

ลว.26/5/65



126 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 15 รายการ 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิสระโฆษณา 7,700.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

116/2565       

ลว.26/5/65

127 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์

ส่วนกลาง จ านวน 2 คัน

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเชียงราย

 จ ากัดด

11,992.09 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

117/2565       

ลว.26/5/65

128 จัดซ้ือน้ ายาฆ่าเช้ือ จ านวน 20 ลิตร 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาว่าเทค 

(ประเทศไทย)

8,560.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

118/2565       

ลว.27/5/65

129 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 

82-3139 ชร.

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หัวดอยเทรคเตอร์ 14,798.10 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

119/2565       

ลว.31/5/65

130 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 มิ.ย ถึง 30

 ก.ย.2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 

เวียงชัย จ ากัด

100,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

120/2565       

ลว.1/6/65

131 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า

แบบสะพายหมายเลขครุภัณฑ์ 

442-63-0008

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ กองเงิน 600.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

121/2565       

ลว.2/6/65

132 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเคร่ืองเป่าลม 

หมายเลขครุภัณฑ์ 200-63-0002

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ กองเงิน 580.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

122/2565       

ลว.2/6/65



133 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม เคร่ืองปร้ิน 

หมายเลขรุภัณฑ์ 487-61-0055 และ

เคร่ืองส ารองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 

479-61-0049

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

3,900.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

123/2565       

ลว.2/6/65

134 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

12,400.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

124/2565       

ลว.14/6/65

135 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ต่อต้านยาเสพติด

โลก ขนาด 1.20*2.40 เมตร จ านวน 5 

ป้าย

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง อิสระโฆษณา 1,725.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

127/2565       

ลว.17/6/65

136 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงพร้อมผู้ควบคุมและ

เวที พร้อมติตต้ังและร้ือถอน จ านวน 2 วัน

 โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีบุญ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชรา สมบัติปัน 30,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

128/2565       

ลว.20/6/65

137 จ้างเหมาประกอบบ้ังไฟ จ านวน 2 ชุด 

โครงการส่งเสริมลืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟ

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสังวร บัวค าโคตร 10,400.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

129/2565       

ลว.20/6/65

138 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค ามูเซอ จ ากัด 3,368.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

130/2565       

ลว.21/6/65

139 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค ามูเซอ จ ากัด 482.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

131/2565       

ลว.21/6/65



140 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 27 รายการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค ามูเซอ จ ากัด 13,597.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

132/2565       

ลว.21/6/65

141 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้ ศพด. 4 แห่ง 

ประจ าเดือน พ.ค.-มิ.ย.65

30,028.80 30,028.80 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีเชียงราย

30,028.80 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

132/2565       

ลว.22/6/65

142 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้ โรงเรียน 6 แห่ง 

ประจ าเดือน พ.ค.-มิ.ย.65

90,485.22 90,485.22 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีเชียงราย

90,485.22 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

133/2565       

ลว.22/6/65

143 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้ โรงเรียน 6 แห่ง 

ประจ าเดือน ก.ค.65

58,009.28 58,009.28 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีเชียงราย

58,009.28 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

134/2565       

ลว.22/6/65

144 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้ ศพด. 4 แห่ง 

ประจ าเดือน ก.ค.65

12,633.60 12,633.60 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีเชียงราย

12,633.60 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

135/2565       

ลว.22/6/65

145 จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 9 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง อิสระโฆษณา 5,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

136/2565       

ลว.23/6/65

146 ซ้ือพร้อมติดต้ังระบบถังกรองน้ าบาดาล 

ผิวดิน ปรับปรุงคุณภาพน้ าบาดาล (กรอง

ล้างอัตโนมัติ หมู่ 15 บ้านสันเจริญ

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงรายวอเตอร์

 จ ากัด

495,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

1/2565        

ลว.22/6/65



147 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ระบบ

สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ้าน

ชัยพฤกษ์

183,250.00 184,110.41 เฉพาะเจาะจง บริษัก เชียงรายวอเตอร์

 จ ากัด

182,700.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

11/2565       

ลว.7/6/65

148 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกถนนการเกษตร 

สาย ส.ป.ก.หมู่ 4 บ้านอเจริญ

433,510.00 469,005.86 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัณฑีราเจริญ

ทรัพย์ เชียงราย

430,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

12/2565       

ลว.21/6/65

149 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 จ านวน 2 รายการ

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

12,600.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

2/2565        

ลว.15/6/65

150 จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 5 รายการ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัส การค้า 

จ ากัด

2,210.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

137/2565       

ลว.24/6/65

151 ซ้ือวัสดุแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือด

ร้อยของประชาชน จ านวน 5 รายการ

54,000.00 53,113.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค ามูเซอ จ ากัด 52,850.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

138/2565       

ลว.24/6/65

152 จ้างเหมารถแบคโฮเพ่ือปรับพ้ืนท่ีเรียง

กระสอบทราย หมู่ 9 บ้านดอนใต้

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัณฑีราเจริญ

ทรัพย์ เชียงราย

10,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

139/2565     

ลว.24/6/65

153 จ้างซ่อมแซมซุ้มป้ายทางเข้าแหล่ง

ท่องเท่ียวผาช้าง รหัสครุภัณฑ์ 

192-50-0015

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติภูมิ ก่อสร้าง 72,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

141/2565       

ลว.28/6/65



154 จัดท าพร้อมติดต้ังป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ

 สวนพระราชเสาวนีย์ผาช้าง หมู่ท่ี 16

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชาโลม ครีเอช่ัน

 จ ากัด

25,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

140/2565       

ลว.24/6/65

155 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเซอร์วิส 

(2019)

27,600.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

142/2565       

ลว.5/7/65

156 จัดซ้ือยางรถยนต์ หมายเลข ผจ4251 ชร 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมนึกยางยนต์ 23,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

143/2565       

ลว.5/7/65

157 ซ้ือวัสดุตามโครงการหล่อเทียนพรรษา 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจินดาพาณิชย์ 21,500.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

144/2565       

ลว.5/7/65

158 จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 5 อัน     

(กองการศึกษา)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัส การค้า 

จ ากัด

1,230.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

145/2565       

ลว.5/7/65

159 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน

 8 รายการ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน 19,975.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

146/2565       

ลว.5/7/65

160 จ้างเหมาจัดท าตรายาง จ านวน 10 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิสระโฆษณา 4,350.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

147/2565       

ลว.5/7/65

161 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเบรก รถพยาบาลฯ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ เครือสาร 2,150.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

148/2565       

ลว.8/7/65



162 ซ้ือวัสดุเพ่ือท าฐานเคร่ืองวัดปริมาณน้ าฝน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค ามูเซอ จ ากัด 1,674.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

149/2565       

ลว.11/7/65

163 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 23 รายการ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 45,588.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

150/2565       

ลว.12/7/65

164 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

9,520.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

151/2565       

ลว.12/7/65

165 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง) 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอ็น ซัพพลาย 9,113.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

152/2565       

ลว.12/7/65

166 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 18 รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านใบโพธ์ิ 2018 11,091.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

153/2565       

ลว.18/7/65

167 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

8,200.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

154/2565       

ลว.18/7/65

168 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 20 รายการ 44,757.00 44,757.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงไทยการไฟฟ้า 44,745.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

155/2565       

ลว.20/7/65

169 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 9 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัส การค้า 

จ ากัด

2,405.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

156/2565       

ลว.22/7/65



170 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขยพ-83 ชร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ เครือสาร 2,050.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

157/2565       

ลว.22/7/65

171 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 24 

รายการ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินค้าราคาถูกเวียง

ชัย

15,810.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

158/2565       

ลว.25/7/65

172 ซ้ือววัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทักษ์การเกษตร 

(สาขา 2)

21,350.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

159/2565       

ลว.25/7/65

173 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

19,850.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

160/2565       

ลว.26/7/65

174 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพพ. 4 แห่ง 

ประจ าเดือน ส.ค. 65

17,371.20 17,371.20 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี เชียงราย

17,371.20 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

161/2565       

ลว.26/7/65

175 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียน 6 แห่ง  

ประจ าเดือน ส.ค. 65

79,762.76 79,762.76 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี เชียงราย

79,762.76 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

162/2565       

ลว.26/7/65

176 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 6 รายการ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัส การค้า 

จ ากัด

1,950.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

163/2565       

ลว.26/7/65

177 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการฯ

520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิสระโฆษณา 520.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

164/2565       

ลว.27/7/65



178 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 7 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิสระโฆษณา 4,060.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

165/2565       

ลว.27/7/65

179 จัดซ้ือวัสดุแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ ม.

16

10,000.00 9,478.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค ามูเซอ จ ากัด 9,450.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

166/2565       

ลว.27/7/65

180 ซ้ือพร้อมติดต้ังระบบกระจายเสียงไร้สาย 

ม.10

490,290.00 490,274.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีบี ซัพพลาย พลัส 480,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

02/2565       

ลว.25/7/65

181 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 ม.3 477,560.00 494,727.82 เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติภูมิ ก่อสร้าง 470,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

13/2565       

ลว.7/7/65

182 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 ม.6 308,720.00 317,884.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีโฮมมหภัณฑ์ 

จ ากัด

305,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

14/2565       

ลว.7/7/65

183 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5 386,500.00 406,978.22 เฉพาะเจาะจง หจก.พาวันดี ธรธร น้ า

บาดาล

384,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

15/2565       

ลว.8/7/65

184 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.17 390,500.00 412,690.22 เฉพาะเจาะจง หจก.พาวันดี ธรธร น้ า

บาดาล

389,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

16/2565       

ลว.8/7/65

185 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 11 

(หน้าเทศบาล) ซอย 9 และซอย 6/1 ม.2

449,290.00 458,948.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีโฮมมหภัณฑ์ 

จ ากัด

449,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

17/2565       

ลว.8/7/65



186 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ม.9 234,760.00 255,792.51 เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนศิลาก่อสร้าง 234,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

18/2565       

ลว. 11/7/65

187 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต (จ านวน 2

 จุด) ม.7

551,490.00 559,092.80 ประกวดราคา 

e-bidding

หจก.ดอนศิลาก่อสร้าง 445,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

19/2565       

ลว. 26/7/65

188 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

58,400.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

3/2565          

ลว. 6/7/65

189 ซ้ือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จ านวน 59 ถุง 9,461.29 9,461.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค ามูเซอ จ ากัด 9,440.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

167/2565       

ลว.1/8/65

190 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 รายการ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

58,300.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

168/2565       

ลว.2/8/65

191 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 14 

รายการ

28,400.00 28,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินค้าราคาถูกเวียง

ชัย

13,382.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

169/2565       

ลว.3/8/65

192 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  2 ป้าย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านดู่ปร้ินต้ิง เซอร์วิส 5,500.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

170/2565       

ลว.3/8/65

193 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงไทยการไฟฟ้า 26,480.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

171/2565       

ลว.4/8/65



194 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 36,300.00 36,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 36,177.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

172/2565       

ลว.8/8/65

195 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองเป่าลม 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ กองเงิน 2,475.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

173/2565       

ลว.8/8/65

196 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 3 เคร่ือง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ กองเงิน 6,385.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

174/2565       

ลว.8/8/65

197 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โซนเหนือเซอร์วิส 35,310.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

175/2565       

ลว.8/8/65

198 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม

บ ารุงรักษาครุภัณท์เคร่ืองปรับอากาศ

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนแอร์เซอร์วิส 29,600.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

176/2565       

ลว.9/8/65

199 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม

บ ารุงรักษาครุภัณท์เคร่ืองปรับอากาศ 

จ านวน 2 เคร่ือง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนแอร์เซอร์วิส 2,750.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

177/2565       

ลว.17/8/65

200 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ การรวม

ศพด. ท้ัง 4 ศูนย์

374.00 374.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาโป อิงค์เจ็ท 374.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

178/2565       

ลว.17/8/65

201 จ้างส ารวจจ านวนสุนัขและแมวตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ

7,452.00 7,452.00 เฉพาะเจาะจง นางบัว กันทะรส 7,452.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

179/2565       

ลว.18/8/65



202 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 

โครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิสระโฆษณา 600.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

180/2565       

ลว.19/8/65

203 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง รถยนต์

ส่วนกลาง ทะเบียน บร 7420 ชร.

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ กองเงิน 1,455.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

181/2565       

ลว.22/8/65

204 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จ านวน 2 รายการ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

5,700.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

182/2565       

ลว.22/8/65

205 ซ้ือเคร่ืองแต่งกาย อปพร. จ านวน 2 ชุด 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

3,300.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

183/2565       

ลว.22/8/65

206 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิสระโฆษณา 14,688.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

184/2565       

ลว.23/8/65

207 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 56 รายการ 43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 41,545.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

185/2565       

ลว.24/8/65

208 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองวิทยุส่ือสาร 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายการ

ดับเพลิง

45,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

186/2565       

ลว.25/8/65

209 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้ ศพด. ท้ัง 4 แห่ง 

ประจ าเดือน ก.ย. 65

17,371.20 17,371.20 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี เชียงราย

17,371.20 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

187/2565       

ลว.26/8/65



210 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้ โรงเรียน ท้ัง 6 

แห่ง ประจ าเดือน ก.ย. 65

79,762.76 79,762.76 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี เชียงราย

79,762.76 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

188/2565       

ลว.26/8/65

211 ซ้ือทรายเคลือบสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย

 ขนาด 50 กรัม จ านวน 2700 ซอง

16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เค.ทริฟฟิน 

จ ากัด

16,200.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

189/2565       

ลว.29/8/65

212 ซ้ือกระจกโค้งนูน จ านวน 2 ชุด 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทริปเปิล เอไฟร์

แอนด์ เซฟต้ี

9,600.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

190/2565       

ลว.30/8/65

213 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เกรด C จ านวน

867.00 ลบ.ม.

400,000.00 395,727.86 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัณฑีราเจริญ

ทรัพย์ เชียงราย

367,608.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

3/2565       ลว.

22/8/65

214 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอย 14 ม.14

343,130.00 350,128.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีโฮมมหภัณฑ์ 

จ ากัด

343,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

20/2565       

ลว.17/8/65

215 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายการเกษตร

 ม.16

576,540.00 595,592.06 ประกวดราคา 

e-bidding

หจก.เอทีพี ก่อสร้าง 574,500.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

21/2565       

ลว.18/8/65

216 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 และซอย 1

 ม.12

166,000.00 169,206.34 เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติภูมิ ก่อสร้าง 160,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

22/2565       

ลว.19/8/65

217 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 เช่ือม ซอย

 1 ม.17

380,050.00 387495.32ด เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติภูมิ ก่อสร้าง 375,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

23/2565       

ลว.19/8/65



218 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 ,ซอย 15 

 ม.8

387,640.00 399,037.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีโฮมมหภัณฑ์ 

จ ากัด

377,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

24/2565       

ลว.22/8/65

219 จ้างเติมน้ ายาเคร่ืองดับเพลิง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทริปเปิล เอไฟร์

แอนด์ เซฟต้ี

11,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

191/2565       

ลว.1/9/66

220 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ก.ย.65 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตต

ปฏิรูปท่ีดิน เวียงชัย 

จ ากัด

11,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

192/2565       

ลว.1/9/65

221 ซ้ือน้ าด่ืม เดือน ก.ย. 65 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีซีโอ น้ าด่ืม 3,300.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

193/2565       

ลว.1/9/65

222 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10 รายการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงไทยการไฟฟ้า 27,815.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

194/2565       

ลว.2/9/65

223 ซ้ือไฟไซเรน จ านวน 2 ชุด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 60 เรดิโอ 7,500.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

195/2565       

ลว.5/9/65

224 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 54 รายการ 

(กองช่าง)

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 32,477.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

196/2565       

ลว.5/9/65

225 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 1,298.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

197/2565       

ลว.5/9/65



226 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 

บาน) จ านวน 4 ตู้

22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเซอร์วิส 

(2019)

22,800.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

198/2565       

ลว.6/9/65

227 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน

 3 รายการ

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

3,700.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

199/2565       

ลว.7/9/65

228 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล จ านวน 17 ป้าย 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิสระโฆษณา 7,650.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

200/2565       

ลว.8/9/65

229 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างานพนักพิง

สูง จ านวน 1 ตัว

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเซอร์วิส 

(2019)

6,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

201/2565       

ลว.8/9/65

230 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านใบโพธ์ิ 2018 8,712.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

202/2565       

ลว.8/9/65

231 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอ็น ซัพพลาย 18,226.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

203/2565       

ลว.8/9/65

232 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 

รายการ (เก้าอ้ีและโต๊ะท างาน)

23,500.00 23,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเซอร์วิส 

(2019)

23,500.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

204/2565       

ลว.9/9/65

233 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 3,839.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

205/2565       

ลว.13/9/65



234 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน

 2,400 ชุด

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัชนาวิน เซอร์วิส 

แอนด์ ซัพพลาย

72,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

206/2565       

ลว.14/9/65

235 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถตักหน้าขุด

หลัง

54,114.00 54,114.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัสธิดา คอน

สตรัคช่ัน

54,035.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

207/2565       

ลว.14/9/65

236 ซ้ือท่อถนนอัดแรง เพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน จ านวน 2 รายการ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค ามูเซอ จ ากัด 16,820.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

208/2565       

ลว.14/9/65

237 จ้างปรับปรุงระบบท่อประปา ม.13 473,130.00 564,343.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงราย วอ

เตอร์ จ ากัดด

472,500.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

26/2565       

ลว.9/9/65

238 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 

รายการ (กองการศึกษา)

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

19,300.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

4/2565       ลว.

9/9/65

239 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 

รายการ (กองคลัง)

29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

29,200.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

5/2565       ลว.

12/9/65

240 จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 3/1 และ 

ซอย 1/2 ม.11

334,100.00 344,070.03 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร์

323,000.00 มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด

25/2565       

ลว.8/9/65

19,231,667.08 19,132,345.73 18,745,006.92รวมงบประมาณ
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