
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา

1
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองแต่งกาย และวัสดุอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน ส าหรับการป้องกัน ควบคุม โรคติด เช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

     13,850.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ
หจก.เชียงรายค้าเจริญ
 9

    13,850.00 
หจก.เชียงรายค้า
เจริญ 9 13,850.00

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

51/2564 6 กันยายน 2564

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 15 รายการ      14,910.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ
หจก.เชียงรายค้าเจริญ
 9

    14,910.00 
หจก.เชียงรายค้า
เจริญ 9 14,910.00

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

52/2564 6 กันยายน 2564

3
จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ชุดดับเพลิง ส าหรับใช้ในการ
ปฎิบัติงาน จ านวน 4 รายการ

     21,550.00 ซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ
หจก.เชียงรายค้าเจริญ
 9

    21,550.00 
หจก.เชียงรายค้า
เจริญ 9 21,550.00

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

53/2564 6 กันยายน 2564

4
จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการณ์ควบคุมโรค ในพ้ืนท่ี
ต าบลห้วยซ้อ ขนาดกว้าง 300 x 100 เซนติเมตร จ านวน 1 
ป้าย

300.00 จ้าง//ใบส่ังจ้าง โปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง 300.00 โปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง 300.00
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

60/2564 13 กันยายน 2564

5
จ้างเหมาจัดท าป้ายท าเนียบบุคลากรของเทศบาลต าบลห้วยซ้อ
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยซ้อ ด้วยวัสดุ
โฟมบอร์ด  จ านวน 3 ป้าย

       2,800.00 จ้าง//ใบส่ังจ้าง
โปรปร้ิน แอดเวอร์ไท
ซ่ิง

2,800.00
โปรปร้ิน แอดเวอร์
ไทซ่ิง

2,800.00
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

61/2564 13 กันยายน 2564

6

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน ๒ รายการ ดังน้ี (๑.) สายดับเพลิง
 ขนาด ๑.๕ น้ิว จ านวน 3 เส้น (๒.) ท่อดูดน้ าดับเพลิง ขนาด ๓
 น้ิว จ านวน ๒  เส้น

58,000.00 สัญญาซ้ือ
หจก.เชียงรายค้าเจริญ
 ๙

58,000.00
หจก.เชียงรายค้า
เจริญ ๙

58,000.00
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

29/2564 1 กันยายน 2564

7
เคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์
 ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ของ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๒ รายการ

     88,000.00 สัญญาซ้ือ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงรายเทคโนคอม

    86,960.00 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงรายเทคโนคอม

    86,960.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

30/2564 3 กันยายน 2564

8 พัดลมโคจร  ขนาด  16  น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง        4,000.00 สัญญาซ้ือ
บ.วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน

     4,000.00 
บ.วาย.เค.เอส คอน
สตรัคช่ัน

      4,000.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

31/2564 22 กันยายน 3107

9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัด
เวียงทอง หมู่ท่ี ๑๑

    136,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

บริษัท พี เอ็ม เอส
 ดีไซน์ จ ากัด 

  133,500.00 
บริษัท พี เอ็ม 
เอส ดีไซน์ จ ากัด 

  133,500.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

36/2564 1 กันยายน 2564

10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ระบบประปาบ้านใหม่ศรีร่มเย็น หมู่ท่ี ๒๑

    217,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

บริษัท พี เอ็ม เอส
 ดีไซน์ จ ากัด 

  212,500.00 
บริษัท พี เอ็ม 
เอส ดีไซน์ จ ากัด 

  212,500.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

37/2564 1 กันยายน 2564

11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑  
  จุดท่ี ๒ บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ท่ี ๙

    300,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

บริษัท พี เอ็ม เอส
 ดีไซน์ จ ากัด 

  295,500.00 
บริษัท พี เอ็ม 
เอส ดีไซน์ จ ากัด 

  295,500.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

38/2564 1 กันยายน 2564

12
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่า
น้ าลัด จุดท่ี ๒ บ้านเก๋ียงเหนือ หมู่ท่ี ๔

    105,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

บริษัท พี เอ็ม เอส
 ดีไซน์ จ ากัด 

    99,800.00 
บริษัท พี เอ็ม 
เอส ดีไซน์ จ ากัด 

    99,800.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

39/2564 1 กันยายน 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ณ วันท่ี 1 กันยายน  2564  ถึง 30 กันยายน 2564

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ



13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑/๑
 บ้านชัยพัฒนาหมู่ท่ี ๑๖

    124,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

หจก. อ้ึงเจริญ
คอนสตรัคช่ัน 

  123,500.00 
หจก. อ้ึงเจริญ
คอนสตรัคช่ัน 

  123,500.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

40/2564 6 กันยายน 2564

14
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ บ้านร้องหัว
ฝาย หมู่ท่ี ๑๒

     46,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

หจก. อ้ึงเจริญ
คอนสตรัคช่ัน 

    42,600.00 
หจก. อ้ึงเจริญ
คอนสตรัคช่ัน 

    42,600.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

41/2564 6 กันยายน 2564

15
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอก ๓/๑ บ้าน
พัฒนารุ่งเรืองหมู่ท่ี ๑๘

     81,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

หจก. อ้ึงเจริญ
คอนสตรัคช่ัน 

    81,000.00 
หจก. อ้ึงเจริญ
คอนสตรัคช่ัน 

    81,000.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

42/2564 6 กันยายน 2564

16
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอก ๒ บ้าน
พัฒนารุ่งเรือง หมู่ท่ี ๑๘

     40,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

หจก. อ้ึงเจริญ
คอนสตรัคช่ัน 

    40,000.00 
หจก. อ้ึงเจริญ
คอนสตรัคช่ัน 

    40,000.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

43/2564 6 กันยายน 2564

17
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดศรี
วิไล บ้านศรีวิไลหมู่ท่ี ๗

    380,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ช.ชอบสร้าง  

  372,000.00 
ช.ชอบสร้าง  

  372,000.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

44/2564 7 กันยายน 2564

18
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสัน
ป่าสัก บ้านเก๋ียงใต้ หมู่ท่ี ๖

    313,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ช.ชอบสร้าง  

  298,000.00 
ช.ชอบสร้าง  

  298,000.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

45/2564 13 กันยายน 2564

19
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหินผุพร้อมปรับเกล่ีย 
สายห้วยป่าปู บ้านเก๋ียงเหนือ หมู่ท่ี ๔

    140,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ช.ชอบสร้าง  

  140,000.00 
ช.ชอบสร้าง  

  140,000.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

46/2564 14 กันยายน 2564

20
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหินผุพร้อมปรับเกล่ีย 
ซอย ๕ บ้านเวียงทองหมู่ท่ี ๑๑

     26,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ช.ชอบสร้าง  

    26,000.00 
ช.ชอบสร้าง  

    26,000.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

47/2564 14 กันยายน 2564

21
ท างาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหินผุพร้อมปรับ
เกล่ีย สายร่องมะเค็ด บ้านเก๋ียงเหนือ หมู่ท่ี ๔

     80,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ช.ชอบสร้าง  

    80,000.00 
ช.ชอบสร้าง  

    80,000.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

48/2564 14 กันยายน 2564

22
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓ 
บ้านเวียงหมอก หมู่ท่ี ๑๐

    190,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

บริษัท พี เอ็ม เอส
 ดีไซน์ จ ากัด 

  186,900.00 
บริษัท พี เอ็ม 
เอส ดีไซน์ จ ากัด 

  186,900.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

49/2564 15 กันยายน 2564

23
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ 
บ้านแก่นใต้ หมู่ท่ี ๕

    144,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

บริษัท วาย.เค.เอส
 คอนสตรัคช่ัน 

  142,900.00 
บริษัท วาย.เค.
เอส คอน

  142,900.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

50/2564 15 กันยายน 2564

24
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอก
ทรัพย์ทวี บ้านแก่นเหนือหมู่ท่ี ๓

     75,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

บริษัท วาย.เค.เอส
 คอนสตรัคช่ัน 

    75,000.00 
บริษัท วาย.เค.
เอส คอน

    75,000.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

51/2564 15 กันยายน 2564

25
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕/๑
 บ้านแก่นใต้ หมู่ท่ี ๕

     37,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

บริษัท วาย.เค.เอส
 คอนสตรัคช่ัน 

    37,000.00 
บริษัท วาย.เค.
เอส คอน

    37,000.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

52/2564 15 กันยายน 2564

26
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ 
บ้านแก่น สลองค า หมู่ท่ี ๒๓

     79,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

บริษัท วาย.เค.เอส
 คอนสตรัคช่ัน 

    78,800.00 
บริษัท วาย.เค.
เอส คอน

    78,800.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

53/2564 15 กันยายน 2564

27
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอก
ทรัพย์ บุญส่ง บ้านแก่นใต้ หมู่ท่ี ๕

     48,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

บริษัท วาย.เค.เอส
 คอนสตรัคช่ัน 

    48,000.00 
บริษัท วาย.เค.
เอส คอน

    48,000.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

54/2564 17 กันยายน 2564

28
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔/๑
 บ้านแก่น หมู่ท่ี ๑๔

     45,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

บริษัท วาย.เค.เอส
 คอนสตรัคช่ัน 

    44,900.00 
บริษัท วาย.เค.
เอส คอน

    44,900.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

55/2564 17 กันยายน 2564



29
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗/๑
 บ้านแก่นใต้ หมู่ท่ี ๕

     26,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

บริษัท วาย.เค.เอส
 คอนสตรัคช่ัน 

    26,000.00 
บริษัท วาย.เค.
เอส คอน

    26,000.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

56/2564 22 กันยายน 2564

30
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอก ๑ 
บ้านแก่นสลองค า หมู่ท่ี ๒๓

     31,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

บริษัท วาย.เค.เอส
 คอนสตรัคช่ัน 

    31,000.00 
บริษัท วาย.เค.
เอส คอน

    31,000.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

57/2564 22 กันยายน 2564

31
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า บ้านพัฒนารุ่งเรือง หมู่ท่ี
 ๑๘

    200,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

หจก. ทรัพย์
ปกรณ์คอน

  200,000.00 
หจก. ทรัพย์
ปกรณ์คอน

  200,000.00 
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

58/2564 23 กันยายน 2564


















































































