
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง 

เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
……………………………. 

 
  ตามท่ีเทศบาลตำบลเวียง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น 

  บัดนี้ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๗  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 (นายสมหมาย  หลวงสอน) 
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
  เทศบาลตำบลเวียง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
โดยการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แยกได้ดังนี้ 
   ๑. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ 
 ๑.๑ โครงการจัดซื้อ  จำนวน  ๒๐   โครงการ 
 ๑.๒ โครงการจัดจ้าง  จำนวน  ๑๗   โครงการ 
 
   ๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ๒.๑ โครงการจัดซื้อ  จำนวน   ๑    โครงการ 
 ๒.๒ โครงการจัดจ้าง  จำนวน  ๑   โครงการ 
 
   ๓. โครงการกันเงิน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ๓.๑ โครงการจัดซื้อ  จำนวน  ๓   โครงการ 
 ๓.๒ โครงการจัดจ้าง  จำนวน  ๕   โครงการ 
 
   ๔. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ๔.๑ โครงการจัดซื้อ  จำนวน  -   โครงการ 
 ๔.๒ โครงการจัดจ้าง  จำนวน  ๓   โครงการ 
 
  รวมทั้งสิ้น  ๕๐   โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

   ๑. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๙ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ  
๕,๐๕๐,๐๗๐.๐๐  บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง  ๕,๐๒๑,๔๑๐.๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘ ของจำนวนครั้งที่
ดำเนินการทัง้หมด 
   ๒. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน  ๓ ครั้ง รวม
เงินงบประมาณ  ๑๓,๑๖๖,๙๐๙.๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง  ๑๒,๕๓๐,๕๘๗.๐๔  บาท คิดเป็นร้อยละ 
๖ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด 
   ๓. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน ๘ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ ๗,๔๕๘,๐๐๐.๐๐ 
บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๗,๐๖๘,๕๐๐.๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด 
   ๔. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณของหมวดครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๓ 
   ๕. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณของหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๐ 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ๑. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้ 
   ๒. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคา
จากหลายแหล่งข้อมูลและที่มา 
   ๓. ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจ
อย่างชัดเจน 
แนวทางการแก้ไข 
   ๑. ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการให้มากท่ีสุด 
   ๒. เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างควรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือศึกษาข้อ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มากยิ่งขึ้น 
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กราฟแสดงผลกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส(์e-bidding) วิธีคดัเลือก ยอดรวม



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ คู่สัญญา 
งบประมาณทีไ่ด้รบั 

(บาท) 
งบประมาณทีใ่ช้จริง 

(บาท) 
ส่วนต่าง (บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมาย
เหต ุจัดซื้อ จัดจ้าง 

1 รางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหลัก (ต่อของเดิม) บ้านทุ่ง
ทราย หมู่ที่ 5 

หจก.เอฟ.พี.คอนสตรัคชั่น
(1997) 

699,000.00 689,000.00 10,000.00 1.43    / 

  
2 รถบรรทุกเอนกประสงค์ติดตั้ง

เครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า 

บริษัท ตงชนะกิจ จำกัด 2,600,000.00 2,568,000.00 32,000.00 1.23  /   

  
3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้า-

ออก โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียง
ของ บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 10 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีวิลล้าน
นา คอนสตรัคชั่น 

227,000.00 227,000.00 - -    / 

  
4 เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน นายธีระ ศรีธาราธิคุณ 27,900.00 20,900.00 7,000.00 25.09  /     
5 รางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หน้าอาคารหอประชุม บ้านห้วย
กอก หมู่ที่ 14 

หจก.เอฟ.พี.คอนสตรัคชั่น
(1997) 

322,000.00 322,000.00 - -    / 

  
6 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 

เอ็ม จำกัด 
11,000.00 11,000.00 - -  /   

  
7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพระ

ธาตุ บา้นหัวเวียง หมู่ที่  1 
หจก.เอฟ.พี.คอนสตรัคชั่น
(1997) 

177,000.00 177,000.00 - -    / 
  

8 รางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิด สนามกีฬาบา้นโบสถ์ 
บ้านทุ่งพฒันา หมู่ที่ 13  

หจก.เอฟ.พี.คอนสตรัคชั่น
(1997) 

161,000.00 161,000.00 - -    / 

  
9 เครื่องช่วยหายใจ นายพรรษกร โปทาด ี 99,000.00 99,000.00 - -  /     



ลำดับ ชื่อโครงการ คู่สัญญา 
งบประมาณทีไ่ด้รบั 

(บาท) 
งบประมาณทีใ่ช้จริง 

(บาท) 
ส่วนต่าง (บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมาย
เหต ุจัดซื้อ จัดจ้าง 

10 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายสมคิด บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13 

หจก.เอฟ.พี.คอนสตรัคชั่น
(1997) 

119,000.00 119,000.00 - -    / 
  

11 ขุดลอกลำเหมืองหนองหญ้าม้า 
บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียง 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีวิลล้าน
นา คอนสตรัคชั่น 

155,000.00 155,000.00 - -    / 
  

12 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจติดตัง้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองที่ติดตั้ง
ภายนอกอาคารแบบที่ 2 หมู่ที่ 1 
บ้านหัวเวียง เทศบาลตำบลเวียง 
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ
ปพัฒนกร อินโนเวชัน่ 
กรุ๊ป 

1,119,909.00 1,017,587.04 102,321.96 9.14    / 

  
13 ห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน 

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียง 
บ้านสบสม หมู่ที่ 3 

หจก.เอฟ.พี.คอนสตรัคชั่น 
(1997) 

499,000.00 499,000.00 - -    / 

  
14 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน

นายยุทธพงษ์  ยงยืน  บ้านดอน
มหาวัน หมู่ที่ 9 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีวิลล้าน
นา คอนสตรัคชั่น 

282,000.00 281,500.00 500.00 0.18    / 

  
15 ถนนคอนกรีตซอยบ้านนางปริษา 

บ้านห้วยเม็งหมู่ที่ 6 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีวิลล้าน
นา คอนสตรัคชั่น 

81,000.00 81,000.00 - -    / 
  

16 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4  
บ้านดอนมหาวัน  หมู่ที่ 9 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีวิลล้าน
นา คอนสตรัคชั่น 

76,000.00 76,000.00 - -    / 
  

17 รางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิด ถนนสายหลัก  บ้านทุ่ง
ทราย หมู่ที่ 5 

หจก.เอฟ.พี.คอนสตรัคชั่น
(1997) 

451,000.00 451,000.00 - -    / 

  



ลำดับ ชื่อโครงการ คู่สัญญา 
งบประมาณทีไ่ด้รบั 

(บาท) 
งบประมาณทีใ่ช้จริง 

(บาท) 
ส่วนต่าง (บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมาย
เหต ุจัดซื้อ จัดจ้าง 

18 อาคารหอประชุมหมู่บ้าน (บา้นต้น
ม่วง) บา้นทุง่พัฒนา หมู่ที่ 13 

หจก.เอฟ.พี.คอนสตรัคชั่น
(1997) 

513,000.00 513,000.00 - -    / 
  

19 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
เชียงรายเทคโนคอม 

4,300.00 4,290.00 10.00 0.23  /   
  

20 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นายสมพงษ์ (ต่อจากของเดิม)  บ้าน
โจ้โก้  หมู่ที่ 10 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีวิลล้าน
นา คอนสตรัคชั่น 

452,000.00 452,000.00 - -    / 

  
21 รางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก  

และวางท่อ คสล.ระบายนำ้ชนิด
กลม  บ้านหัวเวียง  หมู่ที่ 1 

หจก.เอฟ.พี.คอนสตรัคชั่น
(1997) 

574,000.00 572,500.00 1,500.00 0.26    / 

  
22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยสุสานบ้านทุ่งพัฒนา  หมู่ที่ 13 
หจก.เอฟ.พี.คอนสตรัคชั่น
(1997) 

448,000.00 447,000.00 1,000.00 0.22    / 
  

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 บ้านดอนมหาวัน หมู่ที่ 9 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีวิลล้าน
นา คอนสตรัคชั่น 

135,000.00 135,000.00 - -    / 
  

24 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4  
บ้านทุ่งดุก  หมู่ที่  4 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียร
สวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น 

515,000.00 484,000.00 31,000.00 6.02    / 
  

25 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล  แบบที่ 1 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
เชียงรายเทคโนคอม 

22,000.00 21,900.00 100.00 0.45  /   
  

26 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นายสมพงษ์  บ้านโจ้โก้  หมู่ที่ 10 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียร
สวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น 

521,000.00 479,000.00 42,000.00 8.06    / 
  

27 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์ส 
เครื่องเขียน แอนด์ ก๊อป
ปี้ปริ้น 

7,500.00 7,500.00 - -  /   

  
28 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง บริษัทสามกิจ แมชชนีทูลส์ 38,000.00 38,000.00 - -  /     



ลำดับ ชื่อโครงการ คู่สัญญา 
งบประมาณทีไ่ด้รบั 

(บาท) 
งบประมาณทีใ่ช้จริง 

(บาท) 
ส่วนต่าง (บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมาย
เหต ุจัดซื้อ จัดจ้าง 

จำกัด 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายอินหวนั  บา้นดอน
มหาวัน  หมู่ที่ 9 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียร
สวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น 

533,000.00 498,000.00 35,000.00 6.57    / 

  
30 เครื่องคอมพิวเตอร ์ สำหรับงาน

เขียนแบบออกแบบ, เครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
เชียงรายเทคโนคอม 

52,500.00 51,990.00 510.00 0.97  /   

  
31 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปน

สถานทุง่ฟ่อน บา้นสบสม หมู่ที่ 3 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ภิชยั
การช่าง 

464,000.00 463,500.00 500.00 0.11    / 
  

32 เก้าอ้ีสำนักงาน บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จำกัด 

3,350.00 3,250.00 100.00 2.99  /   
  

33 เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  800 
VA 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
เชียงรายเทคโนคอม 

2,500.00 2,290.00 210.00 8.40  /   
  

34 เก้าอ้ีสำนักงาน, ตู้เหล็ก  แบบ
กระจก  2 บาน 

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จำกัด 

11,190.00 11,190.00 - -  /   
  

35 เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 800  
VA 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
เชียงรายเทคโนคอม 

2,500.00 2,290.00 210.00 8.40  /   
  

36 เก้าอ้ีสำนักงาน บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จำกัด 

2,790.00 2,790.00 - -  /   
  

37 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จำกัด 

11,400.00 11,400.00 - -  /  / 
  

38 เก้าอ้ีสำนักงาน บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จำกัด 

2,790.00 2,790.00 - -  /   
  



ลำดับ ชื่อโครงการ คู่สัญญา 
งบประมาณทีไ่ด้รบั 

(บาท) 
งบประมาณทีใ่ช้จริง 

(บาท) 
ส่วนต่าง (บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมาย
เหต ุจัดซื้อ จัดจ้าง 

39 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
เชียงรายเทคโนคอม 

4,000.00 3,990.00 10.00 0.25  /   
  

40 เก้าอ้ีสำนักงาน, โต๊ะสำนักงาน บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จำกัด 

8,690.00 8,690.00 - -  /   
  

41 เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน นายธีระ ศรีธาราธิคุณ 49,800.00 49,800.00 - -  /     
42 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบ 

Smart TV 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
เชียงรายเทคโนคอม 

19,000.00 19,000.00 - -  /   
  

43 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดำ (18 หน้า/นาที) 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
เชียงรายเทคโนคอม 

2,600.00 2,590.00 10.00 0.38  /   
  

44 เก้าอ้ีสำนักงาน, โต๊ะสำนักงาน บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จำกัด 

14,260.00 14,260.00 - -  /   
  

45 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
เชียงรายเทคโนคอม 

22,000.00 22,000.00 - -  /   

  
46 โครงการถนนลูกรังเข้าสู่พืน้ที่

การเกษตร จำนวน 5 หมู่บา้น 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีวิลล้าน
นา คอนสตรัคชั่น 

1,503,000.00 1,265,000.00 238,000.00 15.83    / 
  

47 ซ่อมแซมถนนสายแยกหอประชมุ
บ้านโจ้โก้-หนองบัวหลวง ชร.ถ.๓๙-
๐๐๕ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีวิลล้าน
นา คอนสตรัคชั่น 

464,000.00 446,500.00 17,500.00 3.77    / 

  
48 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน

นางสุพรรณิการ์  บ้านห้วยเม็ง  หมู่
ที่ 6 
  

ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีวิลล้าน
นา คอนสตรัคชั่น 

118,000.00 117,000.00 1,000.00 0.85    / 

  
49 ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ห้างหุ้นส่วนจำกัด 8,551,000.00 8,323,000.00 228,000.00 2.67    /   



ลำดับ ชื่อโครงการ คู่สัญญา 
งบประมาณทีไ่ด้รบั 

(บาท) 
งบประมาณทีใ่ช้จริง 

(บาท) 
ส่วนต่าง (บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมาย
เหต ุจัดซื้อ จัดจ้าง 

รหัสสายทาง ชร.ถ 39-008 บ้าน
ทุ่งดุก หมู่ที่ 4 ต.เวียง 

เชียงรายทรายเพชร 

50 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดบ้านดอน 
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียร
สวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น 

3,496,000.00 3,190,000.00 306,000.00 8.75    / 

  

รวม 25,674,979.00 24,620,497.04 1,054,481.96 4.11    

 
 


