
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา
1 จ้างเหมาบริการพนักงานเพ่ือปฏิบัติงานธุรการกองช่าง     54,000.00 ข้อตกลงจ้างเหมา น.ส.นิภาภรณ์ พรมจิโน        54,000.00 น.ส.นิภาภรณ์ พรมจิโน        54,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 1/2565 1 ตุลาคม 2564
2 จ้างเหมาบริการพนักงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานพัสดุกองช่าง     54,000.00 ข้อตกลงจ้างเหมา น.ส.ปิยวรรณ  คร่ึงธิ        54,000.00 น.ส.ปิยวรรณ  คร่ึงธิ        54,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 2/2565 1 ตุลาคม 2564

3
จ้างเหมาบริการพนักงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานประจ าสถานีสูบ
น  าด้วยไฟฟ้า บ้านบุญเรือง     54,000.00 

ข้อตกลงจ้างเหมา นายนเรนทร์  สุทธป๊อก        54,000.00 นายนเรนทร์  สุทธป๊อก        54,000.00 
มีคุณสมบัติครบถ้วน

3/2565 1 ตุลาคม 2564

4 จ้างเหมาบริการพนักงานท่ัวไปในส านักงาน สังกัดส านักปลัด     54,000.00 ข้อตกลงจ้างเหมา นายวีระพันธ์  จินะสาม        54,000.00 นายวีระพันธ์  จินะสาม        54,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 4/2565 1 ตุลาคม 2564
5 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพ่ือช่วยงานสาธารณสุข     54,000.00 ข้อตกลงจ้างเหมา น.ส.ลีลาวดี ไชยชนะ        54,000.00 น.ส.ลีลาวดี ไชยชนะ        54,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 5/2565 1 ตุลาคม 2564
6

จ้างเหมาบริการพนักงาน เพ่ือช่วยงานของการบริหารจัดการ
ขยะ     54,000.00 ข้อตกลงจ้างเหมา น.ส.รัตติกาล  ทะโล        54,000.00 น.ส.รัตติกาล  ทะโล        54,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 6/2565 1 ตุลาคม 2564

7
จ้างเหมาบริการ ช่วยเหลืองานด้านดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง     54,000.00 

ข้อตกลงจ้างเหมา น.ส.จันทร์จุรี   โนจิตร        54,000.00 น.ส.จันทร์จุรี   โนจิตร        54,000.00 
มีคุณสมบัติครบถ้วน

7/2565 1 ตุลาคม 2564

8 จ้างเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือปฏิบัติงงานทะเบียนราษฎร     54,000.00 ข้อตกลงจ้างเหมา น.ส.ศรัญญา  จันทร์พรมมา        54,000.00 น.ส.ศรัญญา  จันทร์พรมมา        54,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 8/2565 1 ตุลาคม 2564
9

จ้างเหมาบริการ ช่วยเหลืองานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลห้วยซ้อ     54,000.00 ข้อตกลงจ้างเหมา น.ส.อัจฉราพรรณ  บุญยืน        54,000.00 น.ส.อัจฉราพรรณ  บุญยืน        54,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 9/2565 1 ตุลาคม 2564

10
จ้างเหมาบริการพนักงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน ศพด.บ้านเวียง
หมอก     54,000.00 ข้อตกลงจ้างเหมา น.ส.นันทิภรณ์  มาเยอะ        54,000.00 น.ส.นันทิภรณ์  มาเยอะ        54,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 10/2565 1 ตุลาคม 2564

11 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานในกองการศึกษา     54,000.00 ข้อตกลงจ้างเหมา นางศรสวรรค์   อินต๊ะวงศ์        54,000.00 นางศรสวรรค์   อินต๊ะวงศ์        54,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 11/2565 1 ตุลาคม 2564
12

จ้างเหมาบริการพนักงาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี     54,000.00 ข้อตกลงจ้างเหมา น.ส.พิมพ์ชนก ธรรมแสง        54,000.00 น.ส.พิมพ์ชนก ธรรมแสง        54,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 12/2565 1 ตุลาคม 2564

13
จัดซื อน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน  (1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ธ.ค.
 2564)    100,000.00 สัญญาซื อ หจก.ชัยพิพัฒน์ 888        66,058.01 หจก.ชัยพิพัฒน์ 888        66,058.01 มีคุณสมบัติครบถ้วน 1/2565 1 ตุลาคม 2564

14
ซื อครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ ดังนี  เคร่ือง
ซับเมิร์ส จ านวน 1 เคร่ือง     12,540.00 สัญญาซื อ หจก.ประยงค์กลการ (1996)        12,540.00 หจก.ประยงค์กลการ (1996)        12,540.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 2/2565 1 ตุลาคม 2564

15
จัดซื อนมเพ่ือจัดสรรให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1 
ต.ค. 2564 ถึง 30 ธ.ค. 2564)     42,454.78 สัญญาซื อ

บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จ ากัด        42,454.78 

บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จ ากัด        42,454.78 มีคุณสมบัติครบถ้วน 3/2565 1 ตุลาคม 2564

16
จัดซื อนมเพ่ือให้เด็กนักเรียนชั นระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา ปีท่ี ๑-๖ (1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ธ.ค. 2564 )    251,389.54 สัญญาซื อ

บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จ ากัด       251,389.54 

บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จ ากัด      251,389.54 มีคุณสมบัติครบถ้วน 4/2565 1 ตุลาคม 2564

17
ซื อเคร่ืองกรองน  า พร้อมติดตั งระบบกรองน  าภายใน ทต.ห้วย
ซ้อ     150,000.00 สัญญาซื อ หจก.สุวรรณอิเลคทริค       150,000.00 หจก.สุวรรณอิเลคทริค      150,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 5/2565 29 ตุลาคม 2564

18 โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฯห้องทะเบียน    100,000.00 สัญญาจ้าง บริษัทคอลโทรดาต้า       100,000.00 บริษัทคอลโทรดาต้า      100,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 1/2565 1 ตุลาคม 2564

19
โครงการก่อสร้างรางระบายน  า ซอย 3 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 
หมู่ท่ี 19 200,000.00   สัญญาจ้าง

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  180,000.00      

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  180,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วน 2/2565 14 ตุลาคม 2564

20
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายโป่งมุ่น บ้านชัยพัฒนา 
หมู่ท่ี 16 ########## สัญญาจ้าง

บริษัท นันทชัยเอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด  5,060,000.00   

บริษัท นันทชัยเอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด  5,060,000.00   มีคุณสมบัติครบถ้วน 3/2565 19 ตุลาคม 2564

21
โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก ส านักงาน
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ    460,000.00 สัญญาจ้าง

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  457,000.00      

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  457,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วน 4/2565 21 ตุลาคม 2564

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้างล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

เทศบาลต าบลห้วยซ้อ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  2564  ถึง 31 ตุลาคม 2564

การเสนอราคา
วิธีซ้ือ/จ้าง

การพิจารณาการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้างล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

เทศบาลต าบลห้วยซ้อ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  2564  ถึง 31 ตุลาคม 2564

การเสนอราคา
วิธีซ้ือ/จ้าง

การพิจารณาการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

22
โครงการปรับปรุงถนนคนเดินกาดกองแก่น ถนนแห่งโอกาส
และการแบ่งปัน หมู่ท่ี 3 ########## สัญญาจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เธียรสวัสด์ิ 
คอนสตรัคช่ัน  3,340,000.00   

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เธียร
สวัสด์ิ คอนสตรัคช่ัน  3,340,000.00   มีคุณสมบัติครบถ้วน 5/2565 26 ตุลาคม 2564

23
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างล าห้วย
เก๋ียง จุดท่ี 2 บ้านเก๋ียง หมู่ท่ี 17    200,000.00 สัญญาจ้าง

บริษัท พี เอ็ม เอส ดีไซน์ 
จ ากัด  197,800.00      

บริษัท พี เอ็ม เอส ดีไซน์ 
จ ากัด  197,800.00     มีคุณสมบัติครบถ้วน 6/2565 26 ตุลาคม 2564
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