
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา
1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า เพ่ือซ่อมแซมไป่ง 13,200.00        ใบส่ังซ้ือ หจก.เชียงรายค้าเจริญ 9 13,200.00       หจก.เชียงรายค้าเจริญ 9 13,200.00       มีคุณสมบัติครบถ้วน 10/2565 7 กุมภาพันธ์ 2565

2 จัดซ้ือหน้ากากป้องกัน N 95  โครงการไฟป่า         17,940.00 ใบส่ังซ้ือ หจก.เชียงรายค้าเจริญ 9        17,940.00 หจก.เชียงรายค้าเจริญ 9        17,940.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 11/2565 14 กุมภาพันธ์ 2565
3 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งการ ป้องกันควบคุม COVID-19         12,300.00 ใบส่ังซ้ือ ดี อาร์ เมดแอนซัพพลาย        12,300.00 ดี อาร์ เมดแอนซัพพลาย        12,300.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 12/2565 15 กุมภาพันธ์ 2565
4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์งานทะเบียน          4,490.00 ใบส่ังซ้ือ พีเอ็นแอนด์เซอร์วิส          4,490.00 พีเอ็นแอนด์เซอร์วิส         4,490.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 13/2565 23 กุมภาพันธ์ 2565
5 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกองคลัง         19,212.00 ใบส่ังซ้ือ หจก.สวนหนังสือ        19,212.00 หจก.สวนหนังสือ        19,212.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 14/2565 24 กุมภาพันธ์ 2565
6 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านห้วยซ้อ          1,080.00 ใบส่ังจ้าง ร้าน B&B Computer          1,080.00 ร้าน B&B Computer         1,080.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 23/2565 1 กุมภาพันธ์ 2565
7 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล โครงการป้องกันไฟป่า         18,000.00 ใบส่ังจ้าง ร้านโน๊ตดีไซน์        18,000.00 ร้านโน๊ตดีไซน์        18,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 24/2565 14 กุมภาพันธ์ 2565
8 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กพ-1848 กพ         34,397.29 ใบส่ังจ้าง บริษัท มิตซูพันล้าน        34,397.29 บริษัท มิตซูพันล้าน        34,397.29 มีคุณสมบัติครบถ้วน 25/2565 15 กุมภาพันธ์ 2565
9 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี 2565          1,400.00 ใบส่ังจ้าง โปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง          1,400.00 โปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง         1,400.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 26/2565 23 กุมภาพันธ์ 2565
10 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ กองการศึกษา             850.00 ใบส่ังจ้าง เอ็นซัพพลายเซอร์วิส            850.00 เอ็นซัพพลายเซอร์วิส            850.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 27/2565 23 กุมภาพันธ์ 2565
11 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ ส านักปลัด          1,500.00 ใบส่ังจ้าง เอ็นซัพพลายเซอร์วิส          1,500.00 เอ็นซัพพลายเซอร์วิส         1,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 28/2565 23 กุมภาพันธ์ 2565

12
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จ านวน 2 รายการ          3,950.00 สัญญาซ้ือ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงราย
เทคโนคอม          3,950.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงราย
เทคโนคอม         3,950.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 12/2565 24 กุมภาพันธ์ 2565

13
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานของกองช่าง (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน
 จ านวน 1 ตู้)          5,700.00 สัญญาซ้ือ บ.สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม          5,700.00 บ.สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม         5,700.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 13/2565 28 กุมภาพันธ์ 2565

14
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานของส านักปลัด (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 
บาน จ านวน 1 ตู้)          5,700.00 สัญญาซ้ือ บ.สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม          5,700.00 บ.สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม         5,700.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 14/2565 28 กุมภาพันธ์ 2565

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย ๑ บ้านร้องหัวฝาย หมู่ท่ี ๑๒       560,000.00 สัญญาจ้าง
บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  557,500.00      

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  557,500.00     มีคุณสมบัติครบถ้วน 27/2565 7 กุมภาพันธ์ 2565

16 โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลต าบลห้วยซ้อ       390,000.00 สัญญาจ้าง
บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  389,000.00      

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  389,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วน 28/2565 7 กุมภาพันธ์ 2565

17
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ฝาปิด 
ซอย ๒ จุดท่ี ๒ บ้านเวียงค า หมู่ท่ี ๒๒       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 29/2565 8 กุมภาพันธ์ 2565

18 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติเทศบาลต าบลห้วยซ้อ สูง ๑๒ เมตร       110,000.00 สัญญาจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์
ปกรณ์คอนสตรัคช่ัน  110,000.00      

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์
ปกรณ์คอนสตรัคช่ัน  110,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วน 30/2565 9 กุมภาพันธ์ 2565

19
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยหอประชุมหมู่บ้าน บ้านแก่น 
หมู่ท่ี ๑๔       231,000.00 สัญญาจ้าง

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  231,000.00      

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  231,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วน 31/2565 18 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

เทศบาลต าบลห้วยซ้อ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2565  ถึง 28 กุมภาพันธ์  2565

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา

20
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ า สายกลางหมู่บ้าน บ้านแก่นเจริญ
 หมู่ท่ี ๒๐       280,000.00 สัญญาจ้าง

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  280,000.00      

บริษัท วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด  280,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วน 32/2565 18 กุมภาพันธ์ 2565

21
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๖ บ้านเก๋ียงใต้ 
หมู่ท่ี ๖       200,000.00 สัญญาจ้าง

บริษัท พี เอ็ม เอส ดีไซน์ 
จ ากัด        199,500.00 

บริษัท พี เอ็ม เอส ดีไซน์ 
จ ากัด       199,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 33/2565 24 กุมภาพันธ์ 2565

22
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
พระธาตุนางแล บ้านแก่นนคร หมู่ท่ี ๑๓         32,500.00 สัญญาจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จีเอ็นที 
คอนสตรัคช่ัน        32,500.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จีเอ็นที 
คอนสตรัคช่ัน        32,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 34/2565 25 กุมภาพันธ์ 2565

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย ๓ บ้านห้วยซ้อเหนือ หมู่ท่ี ๑       141,000.00 สัญญาจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์
ปกรณ์คอนสตรัคช่ัน        141,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์
ปกรณ์คอนสตรัคช่ัน       141,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 35/2565 25 กุมภาพันธ์ 2565

24
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหินผุพร้อมปรับเกล่ีย ซอย 3 บ้านชัย
พัฒนา หมู่ท่ี 16          7,000.00 สัญญาจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขันธพันธ์
 พิชยศ ธุรกิจ          7,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขันธพันธ์
 พิชยศ ธุรกิจ         7,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 36/2565 28 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

เทศบาลต าบลห้วยซ้อ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2565  ถึง 28 กุมภาพันธ์  2565

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง




















































