
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา
1 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12 รายการ 24,090.00        ใบส่ังซ้ือ ดี อาร์ เมดแอนซัพพลาย 24,090.00       ดี อาร์ เมดแอนซัพพลาย 24,090.00       มีคุณสมบัติครบถ้วน 7/2565 11 มกราคม 2565
2 จัดซ้ือแบตรเตอร่ี รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ-1848 ชร 3,745.00         ใบส่ังซ้ือ บ.มิตซูพันล้าน 3,745.00         บ.มิตซูพันล้าน 3,745.00        มีคุณสมบัติครบถ้วน 8/2565 12 มกราคม 2565
3 จัดซ้ือถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียง 8,250.00         ใบส่ังซ้ือ ร้านเพ็ญ 8,250.00         ร้านเพ็ญ 8,250.00        มีคุณสมบัติครบถ้วน 9/2565 25 มกราคม 2565

4
จ้างบ ารุงรักษา และซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน  ทะเบียน กย-
3950 เชียงราย          4,731.63 ใบส่ังจ้าง บ.โตโยต้าเชียงราย  จ ากัด          4,731.63 บ.โตโยต้าเชียงราย  จ ากัด         4,731.63 มีคุณสมบัติครบถ้วน 18/2565 4 มกราคม 2565

5
จ้างเหมาบริการพนักงาน เพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก         27,000.00 ใบส่ังจ้าง

น.ส.ประภากร  แสนศักด์ิ
หาญ        27,000.00 

น.ส.ประภากร แสนศักด์ิ
หาญ        27,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 19/2565 4 มกราคม 2565

6
จ้างเหมาบริการพนักงาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ ของกอง
การศึกษา         27,000.00 ใบส่ังจ้าง น.ส.ชลนิกานต์  กันทะนิด        27,000.00 น.ส.ชลนิกานต์  กันทะนิด        27,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 20/2565 4 มกราคม 2565

7 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพ่ือช่วยงานเกษตร ของส านักปลัด         16,984.00 ใบส่ังจ้าง น.ส.ศิริลักษณ์  อินทะสอน        16,984.00 น.ส.ศิริลักษณ์  อินทะสอน        16,984.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 21/2565 13 มกราคม 2565

8
จ้างเหมาบริการพนักงาน เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ของ
ส านักปลัด         16,984.00 ใบส่ังจ้าง น.ส.ฟ้ารุ่ง  กองฟู        16,984.00 น.ส.ฟ้ารุ่ง  กองฟู        16,984.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 22/2565 13 มกราคม 2565

9
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมล าห้วยก่ิวหก บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่
ท่ี ๘       270,000.00 สัญญาจ้าง ช.ชอบสร้าง   270,000.00      ช.ชอบสร้าง   270,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วน 17/2565 6 มกราคม 2565

10
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ า ซอย ๒ บ้านแก่นสะลองค า หมู่ท่ี
 ๒๓       110,500.00 สัญญาจ้าง

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  110,500.00      

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  110,500.00     มีคุณสมบัติครบถ้วน 18/2565 6 มกราคม 2565

11
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด 
สายหน้าวัดภูเวียง บ้านภูเวียง หมู่ท่ี ๑๕       300,000.00 สัญญาจ้าง

บริษัท พี เอ็ม เอส ดีไซน์ 
จ ากัด  299,500.00      

บริษัท พี เอ็ม เอส ดีไซน์ 
จ ากัด  299,500.00     มีคุณสมบัติครบถ้วน 19/2565 7 มกราคม 2565

12
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด 
ซอย ๙       300,000.00 สัญญาจ้าง

บริษัท พี เอ็ม เอส ดีไซน์ 
จ ากัด  276,800.00      

บริษัท พี เอ็ม เอส ดีไซน์ 
จ ากัด  276,800.00     มีคุณสมบัติครบถ้วน 20/2565 7 มกราคม 2565

13
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมฝาปิด 
ซอย ๕ บ้านภูเวียง หมู่ท่ี ๑๕       200,000.00 สัญญาจ้าง

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  200,000.00      

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  200,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วน 21/2565 13 มกราคม 2565

14 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ       330,000.00 สัญญาจ้าง ช.ชอบสร้าง   330,000.00      ช.ชอบสร้าง   330,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วน 22/2565 19 มกราคม 2565

15
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระธาตุนางแลจุดท่ี
 ๓ แยกพระธาตุนางแล  หมู่ท่ี ๑๓    1,560,000.00 สัญญาจ้าง หจก.ดอนศิลาก่อสร้าง  1,530,000.00   หจก.ดอนศิลาก่อสร้าง  1,530,000.00   มีคุณสมบัติครบถ้วน 23/2565 20 มกราคม 2565

16
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหินผุพร้อมปรับเกล่ีย ซอย๖/๑ บ้านชัย
พัฒนา หมู่ท่ี ๑๖         11,100.00 สัญญาจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขันธพันธ์
 พิชยศ ธุรกิจ  11,000.00       

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขันธพันธ์
 พิชยศ ธุรกิจ  11,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วน 24/2565 21 มกราคม 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

เทศบาลต าบลห้วยซ้อ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565  ถึง 31 มกราคม 2565

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา

17 โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคารศูนย์ราชการ เทศบาลต าบลห้วยซ้อ       160,000.00 สัญญาจ้าง
บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  159,500.00      

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  159,500.00     มีคุณสมบัติครบถ้วน 25/2565 25 มกราคม 2565

18
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด 
สายเลียบทุ่ง บ้านศรีวิไล หมู่ท่ี ๗       300,000.00 สัญญาจ้าง

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  299,000.00      

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  299,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วน 26/2565 25 มกราคม 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

เทศบาลต าบลห้วยซ้อ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565  ถึง 31 มกราคม 2565

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง






