
 

สรุปการด าเนินการจัดจัดจ้างในรอบเดือน คุลาคม 2563 
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
1. จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย          6,445,980.-   6,445,980.- e-bidding 1.องค์การสงเคราะห ์ องค์การสงเคราะห ์ เสนอราคาต ่าสุด 1/2564 

 อบจ.เชียงราย    ทหารผ่านศึก    6,445,980.- ทหารผ่านศึก  6,445,980.-  1 ต.ค. 2563 
         

2. จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย  980,160.-      980,160.- เฉพาะเจาะจง 1.องค์การสงเคราะห ์ องค์การสงเคราะห ์ เสนอราคาต ่าสุด 2/2564 
 บริเวณสถานีขนส่งแห่งที  2    ทหารผ่านศึก    980,160.- ทหารผ่านศึก  980,160.-  1 ต.ค. 2563 
         
3. จ้างท่าความสะอาดพื้นที ภายในส่านักงาน         1,188,000.-   1,623,600.- e-bidding 1.หจก.เอทีพี พรอพเพอร์ตี ้ หจก.เอทีพี พรอพเพอร์ตี ้ เสนอราคาต ่าสุด 3/2564 
 อบจ.เชียงราย                       1,113,763.-                    1,113,763.-  1 ต.ค. 2563 
     2.หจก.ยูนิเพสท์ จ่ากดั    
     1,139,124.-    
     3.หจก.ธัญพิสิษฐ์ เซอร์วิส    
     ซัพพลาย        1,161,600.-    
     4.หจก.พีทีซี ซัพพลาย    
                        1,254,000.-    
         
4. จ้างเหมาดูแลลิฟท์ส่านักงาน อบจ.เชียงราย 50,076.-       50,076.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.แอล เอลิเวเตอร์ แอนด ์ บ.แอล เอลิเวเตอร์ แอนด ์ เสนอราคาต ่าสุด 4/2564 

     เอ็นจิเนียริ ง         50,076.- เอ็นจิเนียริ ง         50,076.-  1 ต.ค. 2563 
         
 ยอดยกไป 8,664,216.-    8,589,979.-   

 
 

 
ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่



หรือจ้าง จ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

คัดเลือกโดย
สรุป 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

 ยอดยกมา 8,664,216.-    8,589,979.-   
5. จ้างเหมาท่าความสะอาดศูนย์บรูณาการ 1,080,000.- 1,476,000.- e-bidding 1.หจก.ธัญพิสิษฐ์ เซอร์วิส หจก.ธัญพิสิษฐ์ เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด 5/2564 
 การเรยีนรู้ อบจ.เชียงราย    ซัพพลาย        1,044,000.- ซัพพลาย     1,044,000.-  1 ต.ค. 2563 

     2.หจก.เอทีพี พรอพเพอร์ตี ้    
                         1,086,050.-    
         
6. ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที  1 ต่าบลปอ –           1,300,000.- 1,277,000.- e-bidding 1.บ.เอ ซี เอ็ม ดิเวลอปเม้นท์ บ.เอ ซี เอ็ม ดิเวลอป เสนอราคาต ่าสุด 6/2564 
 หมู่ที  25 ต่าบลตับเต่า อ่าเภอเวียงแก่น                        1,248,000.- เม้นท์       1,248,000.-  1 ต.ค. 2563 
         

         
         
         
         
7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต          3,000,000.- 2,809,789.91    e-bidding 1.หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น เสนอราคาต ่าสุด 7/2564 
 เลียบคลองชลประมาน หมู่ที  2 ตา่บลโป่งผา                       2,669,830.-                 2,669,830.-  5 ต.ค. 2563 
 ถึง หมู่ที  9 ต่าบลเวียงพางค่า อ่าเภอแม่สาย    2.บ.ไทคูน ดี เวลอปเม้นท์    

                    2,710,006.55    
         
 ยอดยกไป 14,044,216.-    13,551,809.-   
         

 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 14,044,216.-    13,551,809.-   
8. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 729,000.- 958,000.- เฉพาะเจาะจง 1.สินทวีเคหะกิจ สินทวีเคหะกิจ เสนอราคาต ่าสุด 8/2564 
 หมู่ที  6 ต่าบลเจดีย์หลวง – หมู่ที  12                          689,500.-                   689,500.-  8 ต.ค. 2563 
 ต่าบลศรีถ้อย อ่าเภอแมส่รวย        



         
9. จ้างถ่ายเอกสารแผนอัตราก่าลัง 3 ปี 5,400.- 5,400.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านปัญจะ ซัพพลาย ร้านปัญจะ ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 9/2564 
                               5,400.-                       5,400.-  9 ต.ค. 2563 
         
10. จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะเกาะกลางถนน       3,612,400.-   3,612,400.- e-bidding 1.หจก.อรุณสว่าง หจก.อรุณสว่าง เสนอราคาต ่าสุด 10/2564 
 จ่านวน 3 ตอน                      2,973,130.50               2,973,130.50  15 ต.ค. 2563 
     2.บ.เชนทร์ อินเตอร ์    
     เนชั นแนล        3,120,000.-    
     3.บ.เค เอ็นพี ยูทากะ จ่ากัด    
                     3,242,476,.89    
         
         
         
 ยอดยกไป 18,391,016.-    17,219,839.50   
         

 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 18,391,016.-    17,219,839.50   
11. ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่แหล่งท่องเที ยว 1,000,000.- 998,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.สานุพัฐ จ่ากัด บ.สานุพัฐ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด 11/2564 
 หนองมน หมู่ที  8 ต่าบลป่าตาล อ่าเภอขุนตาล                           865,500.-                   865,500.-  20 ต.ค. 2563 

     2.หจก.พญาเม็งรายโยธา    
                            895,000.-    
     3.หจก.ภูซางรับเหมาก่อสร้าง    
     899,999.-    
         
12. ขุดลอกหนองน้่าสาธารณะหนองหล่ม 500,000.- 500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น เสนอราคาต ่าสุด 12/2564 



 หมู่ที  4 ต่าบลจันจว้าใต้ อ่าเภอแมจ่ัน                           498,000.-                   498,000.-  27 ต.ค. 2563 

         
13 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  2 ต่าบลท่าก๊อ         500,000.-    500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ เสนอราคาต ่าสุด 13/2564 
 ถึง เขตติดต่อต่าบลเจดีย์หลวง อ่าเภอแม่สรวย    การโยธา            498,000.- การโยธา        498,000.-  28 ต.ค. 2563 
         
14 ขุดลอกล่าเหมืองหนองกวาง หมู่ที  1          500,000.-    500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.หัวดอยคอนสตรัคชั น หจก.หัวดอยคอนสตรัคชั น เสนอราคาต ่าสุด 14/2564 
 ต่าบลรอบเวียง – เขตตดิต่อเทศบาลนคร                          497,000.-                   497,000.-  28 ต.ค. 2563 
 เชียงราย        
         
15 ขุดลอกบ่อน้่าประปาหมู่บ้าน หมูท่ี  11          500,000.-    500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอ พี พี บิวดิ้ง หจก.เอ พี พี บิวดิ้ง เสนอราคาต ่าสุด 15/2564 
 ต่าบลปงน้อย อ่าเภอดอยหลวง                           498,000.-                   498,000.-  28 ต.ค. 2563 
 ยอดยกไป 21,391,016.-    20,076,339.50   

 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 21,391,016.-    20,076,339.50   
16 ขุดลอกหนองน้่าค้างตอนบน หมู่ที  3          500,000.-    500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอ พี พี บิวดิ้ง หจก.เอ พี พี บิวดิ้ง เสนอราคาต ่าสุด 16/2564 
 ต่าบลศรีค้่าอ่าเภอแม่จัน                           498,000.-                   498,000.-  28 ต.ค. 2563 
         
17 ขุดลอกหนองผักจิก หมู่ที  15 ต่าบลบ้านดู ่         500,000.-    500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.โชคทวีฟาร์ม หจก.โชคทวีฟาร์ม เสนอราคาต ่าสุด 17/2564 
 อ่าเภอเมือง                           498,000.-                   498,000.-  28 ต.ค. 2563 
         
18 ขุดลอกล่าเหมือร่องขุ่น  หมู่ที  2 ตา่บลสันติสุข         500,000.-    500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เบสท์ ซิตี้  หจก.เบสท์ ซติี้  เสนอราคาต ่าสุด 18/2564 
 ถึง หมู่ที  6ต่าบลดอยงาม อ่าเภอพาน    คอนสตรัคชั น      498,000.- คอนสตรัคชั น  498,000.-  29 ต.ค. 2563 
         
19 ขุดลอกหนองแดง หมู่ที  4 ต่าบลแม่ค่า         500,000.-    500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น เสนอราคาต ่าสุด 19/2564 
 อ่าเภอแม่จัน                           498,000.-                   498,000.-  29 ต.ค. 2563 
         
20 ขุดลอกล่าเหมือง หมู่ที  7 ต่าบลแม่ไร ่         500,000.-    500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอ พี พี บิวดิ้ง หจก.เอ พี พี บิวดิ้ง เสนอราคาต ่าสุด 20/2564 



 อ่าเภอแม่จัน – หมู่ที  6 ต่าบลห้วยไคร ้                           498,000.-                   498,000.-  29 ต.ค. 2563 
 อ่าเภอแม่สาย        
         
21 ซ่อมแซมอาคารภายในศูนย์บูรณาการการ         347,000.-     347,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พิภพ ก่อสร้าง หจก.พิภพ ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 21/2564 
 เรียนรู้และนันทนาการ                           346,000.-                   346,000.-  30 ต.ค. 2563 

 ยอดยกไป 24,238,016.-    22,912,339.50   
 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกไป 24,238,016.-    22,912,339.50   
22 เช่าเครื องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื องพิมพ์และ 327,600.- 327,600.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งรายเซอร์วสิ หจก.เม็งรายเซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 1/2564 
 เครื องส่ารองไฟ จ่านวน 14 ชุด    ซัพพลาย          327,600.- ซัพพลาย       327,600.-  1 ต.ค. 2563 

         
23 เช่าเครื องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื องพิมพ์และ 117,000.- 117,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งรายเซอร์วสิ หจก.เม็งรายเซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 2/2564 
 เครื องส่ารองไฟ จ่านวน 5 ชุด    ซัพพลาย          117,000.- ซัพพลาย       117,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
24 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร จ่านวน 2 เครื อง 129,600.-        129,600.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านทรัพย์อนันต ์ ร้านทรัพย์อนันต ์ เสนอราคาต ่าสุด 3/2564 
                          129,600.-                   129,600.-  1 ต.ค. 2563 

         
25 เช่าเครื องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื องพิมพ์และ 129,600.-        129,600.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งรายเซอร์วสิ หจก.เม็งรายเซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 4/2564 
 เครื องส่ารองไฟ จ่านวน 6 ชุด    ซัพพลาย           129,600.- ซัพพลาย       129,600.-  1 ต.ค. 2563 
         
26 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร จ่านวน 3 เครื อง 194,400.- 194,400.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งรายเซอร์วสิ หจก.เม็งรายเซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 5/2564 
     ซัพพลาย           194,400.- ซัพพลาย       194,400.-  1 ต.ค. 2563 
         
27 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร จ่านวน 2 เครื อง 110,400.- 110,400.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งรายเซอร์วสิ หจก.เม็งรายเซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 6/2564 
     ซัพพลาย           110,400.- ซัพพลาย       110,400.-  1 ต.ค. 2563 



         
 ยอดยกไป 25,246,616.-    23,920,939.50   

 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 25,246,616.-    23,920,939.50   
28 เช่าเครื องถ่ายเอกสารสี จ่านวน 1 เครื อง 102,000.- 102,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งรายเซอร์วสิ หจก.เม็งรายเซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 7/2564 
     ซัพพลาย           102,000.- ซัพพลาย       102,000.-  1 ต.ค. 2563 

         
29 เช่าเครื องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื องพิมพ์และ 108,000.- 108,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งรายเซอร์วสิ หจก.เม็งรายเซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 8/2564 
 เครื องส่ารองไฟ จ่านวน 5 ชุด    ซัพพลาย          108,000.- ซัพพลาย       108,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
30 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร จ่านวน 1 เครื อง 64,800.-     64,800.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านทรัพย์อนันต ์ ร้านทรัพย์อนันต ์ เสนอราคาต ่าสุด 9/2564 
                          64,800.-                   64,800.-  1 ต.ค. 2563 
         
31 เช่าเครื องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื องพิมพ์และ 42,900.- 42,900.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งรายเซอร์วสิ หจก.เม็งรายเซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 10/2564 
 เครื องส่ารองไฟ     ซัพพลาย         42,900.- ซัพพลาย       42,900.-  1 ต.ค. 2563 
         
32 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร จ่านวน 6 เครื อง         128,700.-    128,700.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งรายเซอร์วสิ หจก.เม็งรายเซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 11/2564 
     ซัพพลาย           128,700.- ซัพพลาย       128,700.-  1 ต.ค. 2563 
         
33 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น (กองพัสดุ) 50,000.- 50,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.ดับเบิ้ล นายน์ สเตชั น  บ.ดับเบิล้ นายน์ สเตชั น  เสนอราคาต ่าสุด 1/2564 
                             50,000.-                    50,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
         

              ยอดยกไป  25,743,016.-          24,417,339.50   
 



 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
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เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา  25,743,016.-          24,417,339.50   
34 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น (ส่านักปลัดฯ) 190,000.- 190,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.ดับเบิ้ล นายน์ สเตชั น  บ.ดับเบิล้ นายน์ สเตชั น  เสนอราคาต ่าสุด 2/2564 
                            190,000.-                   190,000.-  1 ต.ค. 2563 

         
35 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น (ส่านักช่าง)        190,000.-     190,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม  บแม่กรณป์ิโตรเลี ยม  เสนอราคาต ่าสุด 3/2564 
                            190,000.-                   190,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
36 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น (ส่านักการ         190,000.-     190,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.ดับเบิ้ล นายน์ สเตชั น  บ.ดับเบิล้ นายน์ สเตชั น  เสนอราคาต ่าสุด 4/2564 
 ศึกษาฯ)                           190,000.-                   190,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
37 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น (กองป้องกันฯ         190,000.-    190,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.ดับเบิ้ล นายน์ สเตชั น  บ.ดับเบิล้ นายน์ สเตชั น  เสนอราคาต ่าสุด 5/2564 
                            190,000.-                   190,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
38 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น (กองส่งเสริม)         180,000.-     180,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.ดับเบิ้ล นายน์ สเตชั น  บ.ดับเบิล้ นายน์ สเตชั น  เสนอราคาต ่าสุด 6/2564 
                            180,000.-                   180,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
39 จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น (กองการ         33,600.-     33,600.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.ดับเบิ้ล นายน์ สเตชั น  บ.ดับเบิล้ นายน์ สเตชั น  เสนอราคาต ่าสุด 7/2564 
 เจ้าหน้าที )                          33,600.-                   33,600.-  1 ต.ค. 2563 
         
         

 ยอดยกไป  26,716,616.-    25,390,939.50   
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
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ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 



 ยอดยกมา  26,716,616.-    25,390,939.50   
40 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น (กองแผนฯ)         150,000.-     150,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.ดับเบิ้ล นายน์ สเตชั น  บ.ดับเบิล้ นายน์ สเตชั น  เสนอราคาต ่าสุด 8/2564 
                            150,000.-                   150,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
41 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น (กองกิจการ         100,000.-     100,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.ดับเบิ้ล นายน์ สเตชั น  บ.ดับเบิล้ นายน์ สเตชั น  เสนอราคาต ่าสุด 9/2564 
 สภา)                           100,000.-                   100,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
42 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น (กองคลัง)         100,000.-     100,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.ดับเบิ้ล นายน์ สเตชั น  บ.ดับเบิล้ นายน์ สเตชั น  เสนอราคาต ่าสุด 10/2564 
                            100,000.-                   100,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
43 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร จ่านวน 1 เครื อง         64,800.-    64,800.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งรายเซอร์วสิ หจก.เม็งรายเซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 11/2564 
 (กองพัสดุ)    ซัพพลาย          64,800.- ซัพพลาย       64,800.-  1 ต.ค. 2563 
         
44 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร จ่านวน 1 เครื อง         64,800.-    64,800.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งรายเซอร์วสิ หจก.เม็งรายเซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 12/2564 
 (กองคลัง)    ซัพพลาย          64,800.- ซัพพลาย       64,800.-  1 ต.ค. 2563 
         
         

 ยอดยกไป  27,196,216.-          25,870,539.50   

         
 
 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
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คัดเลือกโดย
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เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา  27,196,216.-          25,870,539.50   
45 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร จ่านวน 1 เครื อง         28,800.-    28,800.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งรายเซอร์วสิ หจก.เม็งรายเซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 13/2564 
 (กองป้องกันฯ)    ซัพพลาย          28,800.- ซัพพลาย       28,800.-  1 ต.ค. 2563 

         



46 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร จ่านวน 1 เครื อง 64,800.-    64,800.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านทรัพย์อนันต ์ ร้านทรัพย์อนันต ์ เสนอราคาต ่าสุด 14/2564 
 (กองแผน)                         64,800.-                   64,800.-  1 ต.ค. 2563 
         
47 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร จ่านวน 1 เครื อง 64,800.-    64,800.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านทรัพย์อนันต ์ ร้านทรัพย์อนันต ์ เสนอราคาต ่าสุด 15/2564 
 (กองช่าง)                         64,800.-                   64,800.-  1 ต.ค. 2563 
         
48 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร จ่านวน 1 เครื อง 57,600.-    57,600.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านทรัพย์อนันต ์ ร้านทรัพย์อนันต ์ เสนอราคาต ่าสุด 16/2564 
 (กองส่งเสริมฯ)                         57,600.-                   57,600.-  1 ต.ค. 2563 
         
49 เช่าเครื องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื องพิมพ์และ 64,800.-      64,800.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งรายเซอร์วสิ หจก.เม็งรายเซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 17/2564 
 เครื องส่ารองไฟ จ่านวน 3 ชุด    ซัพพลาย         64,800.- ซัพพลาย       64,800.-  1 ต.ค. 2563 
         
         
 ยอดยกมา 27,477,016.-    26,151,339.50   
         

 
 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
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ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 27,477,016.-    26,151,339.50   
50 ซื้อผ้าระบายสเีหลืองและสีม่วง จ่านวน  98,000.- 98,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาววิรัลพร  จันทรด์วง นางสาววิรัลพร   เสนอราคาต ่าสุด 18/2564 
 70 ม้วน                           98,000.-  จันทร์ดวง      98,000.-  12 ต.ค. 2563 

         
51 เช่าเครื องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื องพิมพ์และ           84,754.-      84,754.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งรายเซอร์วสิ หจก.เม็งรายเซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 20/2564 
 เครื องส่ารองไฟ จ่านวน 4 ชุด    ซัพพลาย         84,754.- ซัพพลาย       84,754.-  20 ต.ค. 2563 
         
52 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 46,940.-       46,940.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปวรพร หจก.ปวรพร เสนอราคาต ่าสุด 21/2564 
                            46,940.-                     46,940.-  22 ต.ค. 2563 



         
53 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น งานเลือกตั้ง         200,000.-     200,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.ดับเบิ้ล นายน์ สเตชั น  บ.ดับเบิล้ นายน์ สเตชั น  เสนอราคาต ่าสุด 22/2564 
                            200,000.-                   200,000.-  29 ต.ค. 2563 
         
54 ซื้อวัสดุสา่นักงาน จ่านวน 7 รายการ          114,700.-     114,700.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.วิทวัส การค้า 1.บ.วิทวัส การค้า เสนอราคาต ่าสุด 23/2564 
 (งานเลือกตั้ง)                           114,700.-                   114,700.-  30 ต.ค. 2563 
         
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 15 รายการ 496,768.- 496,768.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.ไทยเบสท์ 2009 บ.ไทยเบสท์ 2009 เสนอราคาต ่าสุด 24/2564 
 (งานเลือกตั้ง)                          496,768.-                   496,768.-  30 ต.ค. 2563 

         
 ยอดยกไป   28,518,178.-         27,192,501.50   
         

 
  

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 
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ข้อตกลง 
 ยอดยกมา   28,518,178.-         27,192,501.50   
56 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 190,000.-     190,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บ.แม่กรณ์ปิโตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 25/2564 
                          190,000.-                   190,000.-  30 ต.ค. 2563 
         
57 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิงานประจ่าส่านัก 108,000.- 108,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายพิเชษฐ์  ปงกันค่า นายพิเชษฐ์  ปงกันค่า เสนอราคาต ่าสุด 1/2564 
 การช่าง                          108,000.-                   108,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
58 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิงานประจ่า 108,000.- 108,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายวสันต์  ศรีศยั นายวสันต์  ศรศีัย เสนอราคาต ่าสุด 2/2564 
 กองพัสดุ                           108,000.-                   108,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
59 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิงานประจ่า 108,000.- 108,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาววิสุดา  จันตะ๊คาด นางสาววิสุดา  จันต๊ะคาด เสนอราคาต ่าสุด 3/2564 
 กองพัสดุ                          108,000.-                   108,000.-  1 ต.ค. 2563 

         
60 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิงานประจ่า         108,000.-     108,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวกมลลักษณ ์ นางสาวกมลลักษณ ์ เสนอราคาต ่าสุด 4/2564 



 กองพัสดุ    มโนวรรณ์     108,000.- มโนวรรณ์     108,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
61 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิงานประจ่า         108,000.-     108,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายอรรถพล  วรรณโน นายอรรถพล  วรรณโน เสนอราคาต ่าสุด 5/2564 
 กองคลัง                          108,000.-                   108,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
         

 ยอดยกไป   29,248,178.-    27,922,501.50   
 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
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ข้อตกลง 
 ยอดยกมา   29,248,178.-    27,922,501.50   
62 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิงานประจ่า         108,000.-     108,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายชวางกูล  เผ่ากา นายชวางกูล  เผ่ากา เสนอราคาต ่าสุด 6/2564 
 กองคลัง                         108,000.-                   108,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
63 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิงานภายในศูนย์         108,000.-     108,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายสุระศักดิ์  ทองค่า 1.นายสุระศักดิ์  ทองค่า เสนอราคาต ่าสุด 7/2564 
 การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ                           108,000.-                   108,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
64 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิงานภายในศูนย์         108,000.-     108,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายธวัชชัย  โพธิปัญญา นายธวัชชัย  โพธิปัญญา เสนอราคาต ่าสุด 8/2564 
 การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ                         108,000.-                   108,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
65 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิงานภายในศูนย์         108,000.-     108,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวนัฐฐิฎา  วันด ี นางสาวนัฐฐิฎา  วันด ี เสนอราคาต ่าสุด 9/2564 
 การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ                          108,000.-                   108,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
66 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิงานภายในศูนย์         108,000.-     108,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายสุรชัย  มณีจันสุข นายสุรชัย  มณีจันสุข เสนอราคาต ่าสุด 10/2564 
 การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ                          108,000.-                   108,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
67 จ้างผู้จัดการร้านค้าศูนย์แสดงและจ่าหน่าย          150,000.-     150,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวหยาดฝน  จินวงศ์ นางสาวหยาดฝน  จินวงศ์ เสนอราคาต ่าสุด 11/2564 
 สินค้าหนึ งผลิตภัณฑห์นึ งต่าบล                           150,000.-                   150,000.-  1 ต.ค. 2563 



         
         
 ยอดยกไป 29,938,178.-    28,612,501.50   
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 ยอดยกมา 29,938,178.-    28,612,501.50   
68 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิงานประจ่าข่วง 93,600.- 93,600.- เฉพาะเจาะจง 1.นายเปี่ยนชัย  อนุวาลย ์ นายเปี่ยนชัย  อนุวาลย ์ เสนอราคาต ่าสุด 12/2564 
 ศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมลา้นนา                            93,600.-                     93,600.-  1 ต.ค. 2563 
         
69 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิงานประจ่าข่วง 93,600.- 93,600.- เฉพาะเจาะจง 1.นายลือ  บัวแดง นายลือ  บัวแดง เสนอราคาต ่าสุด 13/2564 
 ศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมลา้นนา                           93,600.-                     93,600.-  1 ต.ค. 2563 
         
70 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิงานประจ่าข่วง 108,000.-    108,000.- เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.เดือนพิมล  ทิพยสูตร น.ส.เดือนพิมล  ทิพยสูตร เสนอราคาต ่าสุด 14/2564 
 ศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมลา้นนา                          108,000.-                   108,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
71 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิงานประจ่าข่วง 108,000.-    108,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวนภัสรัญช์  กันค่า นางสาวนภัสรัญช์  กันค่า เสนอราคาต ่าสุด 15/2564 
 ศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมลา้นนา                           108,000.-                   108,000.-  1 ต.ค. 2563 

         
72 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิงานประจ่าข่วง        108,000.-    108,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวกนกพร  หล้าแก้ว นางสาวกนกพร  หล้าแก้ว เสนอราคาต ่าสุด 16/2564 
 ศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมลา้นนา                           108,000.-                   108,000.-  1 ต.ค. 2563 
         
73 จ้างเหมาวิทยากรนา่เต้นแบบแอโรบิค 91,250.- 91,250.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวสายสุนีย ์ นางสาวสายสุนีย ์ เสนอราคาต ่าสุด 17/2564 
     มงคลไชยสิทธ์ิ        91,250.- มงคลไชยสิทธ์ิ   91,250.-  1 ต.ค. 2563 
         
         

 ยอดยกไป   30,540,628.-    29,214,951.50   
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 ยอดยกมา   30,540,628.-    29,214,951.50   
74 จ้างกแต่งสถานที  เพื อใช้ในการจัดกิจกรรม 39,800.- 39,800.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.โฟร์ดี ซัพพลาย บ.โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 18/2564 
 น้อมร่าลึกเนื องในวันสวรรคต พระบาท                          39,800.-                    39,800.-  12 ต.ค. 2563 
 สมเด็จพระบรมชนกาธิเศมหาภมูพิลฯ        
         
75 จ้างท่าป้ายไวนิลหลังด่า 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.โฟร์ดี ซัพพลาย บ.โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 19/2564 
                           5,000.-                   5,000.-  12 ต.ค. 2563 
         
76 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิงานประจ่า            66,580.-       66,580.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวพีรญา โชติธนาณัฐ นางสาวพีรญา เสนอราคาต ่าสุด 20/2564 
 กองพัสดุ                           66,580.- โชติธนาณัฐ      66,580.-  14 ต.ค. 2563 
         
77 จ้างท่าป้ายไวนิลหลังด่า 1,776.-         1776.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.โฟร์ดี ซัพพลาย บ.โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 24/2564 
                           1,776.-                   1,776.-  20 ต.ค. 2563 
         
78 จ้างจัดตกแต่งสถานที ในงานวันคลา้ยวัน 41,800.- 41,800.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวยาใจ  ศรีวงศ์วรรณ นางสาวยาใจ   เสนอราคาต ่าสุด 25/2564 
 พระราชสมภพครบ 120 ปี                             41,800.-  ศรีวงศ์วรรณ  41,800.-  20 ต.ค. 2563 

         
79 จ้างจัดตกแต่งสถานที ในงานวันคลา้ยวัน 22,400.-       22,400.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวยาใจ  ศรีวงศ์วรรณ นางสาวยาใจ   เสนอราคาต ่าสุด 26/2564 
 สวรรคต วันปิยะมหาราช                             22,400.-  ศรีวงศ์วรรณ  22,400.-  20 ต.ค. 2563 
 ยอดยกไป  30,717,984.-    29,392,307.50   
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 ยอดยกมา  30,717,984.-    29,392,307.50   



80 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจดัท่ารปูเล่ม 112,000.- 112,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.เชียงรายรุ่งโรจน์ จ่ากัด .บ.เชียงรายรุ่งโรจน์ จ่ากดั เสนอราคาต ่าสุด 27/2564 
 ไสกาวข้อบัญญัติ อบจ.เชียงราย ปงีบประมาณ                          112,000.-                   112,000.-  22 ต.ค. 2563 
 2564 จ่านวน 280 เล่ม        
81 จ้างท่าป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 217,660.- 217,660.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.โฟร์ดี ซัพพลาย บ.โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 28/2564 
 เลือกตั้ง ส.อบจ.และนายกฯ                          217,660.-                  217,660.-  29 ต.ค. 2563 
         
82 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ 8,121.50     8,121.50 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านปัญจะ ซัพพลาย ร้านปัญจะ ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 29/2564 
                             8,121.50                    8,121.50  29 ต.ค. 2563 
         
83 จ้างเหมาบริการตดิตั้งระบบโทรศพัท์ 90,201.- 90,201.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.ทีโอที จ่ากัด (มหาชน) บ.ทีโอที จ่ากัด (มหาชน) เสนอราคาต ่าสุด 30/2564 29/2564 

 จ่านวน 10 หมายเลข    90,201.-                     90,201.-  29 ต.ค. 2563 29 ต.ค. 2563 

         
84 จ้างเหมาตดิตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 10,272.- 10,272.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต บ.ทริปเปิลที อินเตอร์เนต็ เสนอราคาต ่าสุด 31/2564 
 บริเวณประศูนย์ประสานการเลือกตั้ง                           10,272.-                     10,272.-  29 ต.ค. 2563 
         
85 จ้างเหมาบริการตดิตั้งกล้องวงจรปดิ จ่านวน 50,000.- 50,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เชียงรายโปรเฟส หจก.เชียงรายโปรเฟส   
  14 จุด บริเวณประศูนย์ประสานการเลือกตั้ง    ชั นแนล               50,000.- ชั นแนล           50,000.- เสนอราคาต ่าสุด 32/2564 
        29 ต.ค. 2563 
 ยอดยกไป 31,206,238.50    29,880,562.-   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 31,206,238.50    29,880,562.-   
86 จ้างเหมาบริการผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ 10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวรัตน์ดา  พิทักษา นางสาวรัตนด์า  พิทักษา เสนอราคาต ่าสุด 33/2564 
 การเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายกฯ                            10,000.-                     10,000.-  29 ต.ค. 2563 
         
87 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื อปฏิบตัหิน้าที  132,000.-     132,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายจรัล  ยอดวงศ ์ นายจรลั  ยอดวงศ์ เสนอราคาต ่าสุด 34/2564 



 ประจ่าห้องพยาบาล สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร                         132,000.-                   132,000.-  30 ต.ค. 2563 
 แห่งที  2        
         
88 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื อปฏิบตัหิน้าที            132,000.-     132,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายชูเกียรต ิ นายชูเกียรต ิ เสนอราคาต ่าสุด 35/2564 
 ประจ่าห้องพยาบาล สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร    เหลืองโสภาพรรณ เหลืองโสภาพรรณ  30 ต.ค. 2563 
 แห่งที  2                          132,000.-                   132,000.-   
         
89 จ้างท่าป้ายไวนิลเวทีรับสมัครสมาชิก ส.อบจ.             3,706.-         3,706.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.โฟร์ดี ซัพพลาย บ.โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 36/2564 
 และนายกฯ                          3,706.-                     3,706.-  30 ต.ค. 2563 
         
90 จ้างท่าอาหารเลี้ยงงานเลือกตั้ง 29,000.-       29,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายทวีศักดิ์  สุภาวรรณ นายทวีศักดิ์  สุภาวรรณ เสนอราคาต ่าสุด 37/2564 
                             29,000.-                     29,000.-  30 ต.ค. 2563 
         
 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 31,512,944.50    30,187,268.-   

         

         
 

สรุปการด าเนินการจัดจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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ข้อตกลง 
1 ขุดลอกห้วยหนองไผ่ หมู่ที  12 ต่าบลศรดีอนชัย 495,800.-     473,500.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เธียรสวัสดิ ์ หจก.เธียรสวัสดิ์  เสนอราคาต ่าสุด 22/2564 
 อ่าเภอเชียงของ    คอนสตรัคชั น      472,000.- คอนสตรัคชั น  472,000.-  6 พ.ย. 2563 
         
2 จ้างท่าป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 315,604.-     315,604.- เฉพาะเจาะจง 1.บ.โฟร์ดี ซัพพลาย จ่ากัด บ.โฟร์ดี ซัพพลาย จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด 23/2564 

 สมาชิก อบจ.และนายก อบจ.                          315,604.-                   315,604.-  6 พ.ย. 2563 
         
3 ขุดลอกล่าห้วยตีนนก หมู่ที  11 ต่าบลดอนศลิา           495,900.-     477,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สันตสิุขกิจเจริญ หจก.สันตสิุขกิจเจริญ เสนอราคาต ่าสุด 24/2564 



 ถึง หมู่ที  4 ต่าบลผางาม อ่าเภอเวยีงชัย                           475,000.-                   475,000.-  9 พ.ย. 2563 
         
4 ขุดลอกล่าเหมือร่องเดือยการ หมูท่ี  5  500,000.- 500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สุนันทา ทรัพย์เพิ มพูน หจก.สุนันทา ทรัพย ์ เสนอราคาต ่าสุด 25/2564 
 ต่าบลริมกก – หมู่ที  15 ต่าบลแม่ข้าวต้ม                           498,000.- เพิ มพูน         498,000.-  9 พ.ย. 2563 
 อ่าเภอเมือง        

         
5 ขุดลอกล่าห้วยตาดควัน หมู่ที  6 ต่าบลตาดควัน 472,000.-     472,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ส.พญา หจก.ส.พญา เสนอราคาต ่าสุด 26/2564 
 ถึงหมู่ที  3 ต่าบลแม่ต ่า อ่าเภอพญาเม็งราย                          472,000.-                  472,000.-  11 พ.ย. 2563 
         
6 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  16 ต่าบลป่าซาง 500,000.- 500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ส.ชัชวาลย์ก่อสร้าง หจก.ส.ชัชวาลย์ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 27/2564 
 อ่าเภอเวียงเชียงรุ้ง                         498,000.-                   498,000.-  11 พ.ย. 2563 
         
 ยอดยกไป     2,779,304.-              2,730,604.-   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา     2,779,304.-              2,730,604.-   
7 ขุดลอกห้วยน้่าเค็ม หมู่ที  7 ต่าบลแม่เงิน - 500,000.- 500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เค 45999 หจก.เค 45999 เสนอราคาต ่าสุด 28/2564 
 หมู่ที  2 ต่าบลบ้านแซว อ่าเภอเชียงแสน                          480,000.-                   480,000.-  13 พ.ย. 2563 
         
8 จ้างเหมาตกแต่งทางวิ งภายในสวนไม้งาม 123,585.- 123,585.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อินตาเลามณีก่อสรา้ง หจก.อินตาเลามณ ี เสนอราคาต ่าสุด 29/2564 
 ริมน้่ากก                         123,300.- ก่อสร้าง        123,300.-  18 พ.ย. 2563 
         
9 จ้างเหมาตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและซ่อมแซม 499,989.-     499,989.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.วงศ์ใหญ่ เอ็นจิเนียริ ง หจก.วงศ์ใหญ่  เสนอราคาต ่าสุด 31/2564 
 ระบบไฟฟ้า ภายในสวนไม้งามริมน้่ากก                         499,000.- เอ็นจิเนียริ ง    499,000.-  23 พ.ย. 2563 
         
10 จ้างท่าหีบเลือกตั้งชนิดกระดาษ คหูาออก 1,926,000.- 1,926,000.- วิธีคัดเลือก 1.บริษัท สยามอินเตอร์  บริษัท สยามอินเตอร์  เสนอราคาต ่าสุด 32/2564 



 เสียงลงคะแนน คู่มือปฏิบตัิงานส่าหรับ    เอ็นเตอรไ์พรส ์ เอ็นเตอรไ์พรส ์  24 พ.ย. 2563 

 คณะกรรมการเลือกตั้ง                       1,926,000.-                1,926,000.-   
         
11 จัดท่าอุปกรณป์ระจ่าหน่วยเลือกตัง้ เพื อใช้ 226,610.- 226,610.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 33/2564 
 ส่าหรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการ                           226,610.-                   226,610.-  24 พ.ย. 2563 
 เลือกตั้ง สอบจ.และนายก อบจ.        
         
         
 ยอดยกไป    6,055,488.-              5,985,514.-   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา    6,055,488.-              5,985,514.-   
12 จ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมบ้านชนเผ่าในข่วง 217,210.- 217,210.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พิภพก่อสร้าง หจก.พิภพก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 34/2564 
 ศึกษาวิถีชีวิตฯ ณ สวนไม้งามรมิน้า่กก                          217,210.-                   217,210.-  25 พ.ย. 2563 
         
13 จ้างเหมาแรงงานเพื อตกแต่งทางเดินและพื้น 164,512.50 164,512.50 เฉพาะเจาะจง 1. .หจก.อินตาเลามณีก่อสร้าง  .หจก.อินตาเลามณ ี เสนอราคาต ่าสุด 35/2564 
 คอนกรีตพิมพ์ลาย ภายในสวนไม้งามริมน้่ากก                        164,512.50 ก่อสร้าง      164,512.50  25 พ.ย. 2563 
         
14 จ้างจัดท่าแบบขีดคะแนนแบบเลือกตั้ง 265,020.-     265,020.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เทคโนปริ้นต์เซ็นเตอร ์ หจก.เทคโนปริ้นต ์ เสนอราคาต ่าสุด 36/2564 
                           265,020.- เซ็นเตอณ์     265,020.-  25 พ.ย. 2563 
         
15 จ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมพื้นที ภายใน 149,586.- 149,586.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พิภพก่อสร้าง หจก.พิภพก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 37/2564 
 สวนไม้งามริมน้่ากก                          149,586.-                   149,586.-  26 พ.ย. 2563 

         
14 จ้างเหมาแรงงานปรับปรุงภูมิทัศนภ์ายใน 16,585.-       16,585.- เฉพาะเจาะจง 1. .หจก.อินตาเลามณีก่อสร้าง  .หจก.อินตาเลามณ ี เสนอราคาต ่าสุด 38/2564 
 สวนไม้งามริมน้่ากก                            16,585.- ก่อสร้าง          16,585.-  26 พ.ย. 2563 



         
19 จ้างท่าวัสดุอุปกรณ์ประจ่าหน่วยเลือกตั้ง 1,312,800.- 1,312,800.- วิธีคัดเลือก 1.ร้านทวีทรัพย ์ ร้านทวีทรัพย ์ เสนอราคาต ่าสุด 39/2564 
                        1,312,800.-                1,312,800.-  26 พ.ย. 2563 
         
 ยอดยกไป 8,181,201.50        8,111,227.50   

         
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 8,181,201.50        8,111,227.50   
20 จ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมอาคารและ 139,635.- 139,635.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พิภพก่อสร้าง หจก.พิภพก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 41/2564 
 ส่วนประกอบต่างๆในสวนไม้งามรมิน้่ากก                          139,635.-                   139,635.-  26 พ.ย. 2563 
         
21 จ้างตกแต่งด้วยระบบงาน แสง สี เสียง ในงาน 4,700,000.- 4,700,000.-   วิธีคัดเลือก 1.บริษัท สตาร์ ไลท์ แอนด ์ บริษัท สตาร์ ไลท์ แอนด ์ เสนอราคาต ่าสุด 42/2564 
 มหกรรมไม้ดอกอาเซียน2020    ซาวด์ จ่ากัด    4,690,000.- ซาวด์ จ่ากัด 4,690,000.-  30 พ.ย. 2563 
         
22 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน อบจ. 294,177.24 294,177.24 เฉพาะเจาะจง 1.องค์การส่งเสริมกิจการ องค์การส่งเสริมกิจการ เสนอราคาต ่าสุด 1/2564 
     โคนมแห่งประเทศไทย โคนมแห่งประเทศไทย  6 พ.ย. 2563 
                         294,177.24                 294,177.24   
         
23 จัดซื้อหินคลุก (หลวม) จ่านวน 968 ลูกบาศก์ 487,842.96 487,842.96 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.โชคทวีฟาร์ม หจก.โชคทวีฟาร์ม เสนอราคาต ่าสุด 2/2564 
 เมตร                          486,904.-                   486,904.-  17 พ.ย. 2563 
         
24 ซื้อเครื องสูบน้่าแบบหอยโข่ง จ่านวน 15 เครื อง 481,500.- 481,500.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเวียงชัยค้าวัสด ุ ร้านเวียงชัยค้าวัสด ุ เสนอราคาต ่าสุด 3/2564 
                          480,000.-                   480,000.-  17 พ.ย. 2563 
         
         

 ยอดยกไป 14,284,356.70    14,201,943.74   
 



 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 14,284,356.70    14,201,943.74   
25 จัดซื้อวัสดซุ่อมแซมบา้นชนเผ่าภายในข่วงฯ 489,187.73 489,187.73 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ไพโอเนียร ์ หจก.ไพโอเนยีร ์ เสนอราคาต ่าสุด 4/2564 
 สวนไม้งามริมน้่ากก    คอนสตรัคชั น     488,000.- คอนสตรัคชั น  488,000.-  18 พ.ย. 2563 
         
26 จัดซื้อวัสดเุพื อใช้ในการซ่อมแซมอาคารและ 203,000.- 203,000.- เฉพาะเจาะจง 1. .หจก.อินตาเลามณีก่อสร้าง  .หจก.อินตาเลามณ ี เสนอราคาต ่าสุด 5/2564 
 ส่วนประกอบต่างๆภายในสวนไม้งามริมน้่ากก                           203,000.- ก่อสร้าง         203,000.-  18 พ.ย. 2563 
         
27 จัดซื้อวัสดเุพื อตกแต่งทางเดินและพื้นคอนกรีต 276,880.05    276,500.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเวียงชัยค้าวัสด ุ ร้านเวียงชัยค้าวัสด ุ เสนอราคาต ่าสุด 6/2564 
 พิมพ์ลาย ภายในสวนไม้งามรมิน้่ากก                         276,500.-                   276,500.-  18 พ.ย. 2563 
         
19 จัดซื้อวัสดเุพื อซ่อมแซมพื้นที ภายใน 350,122.40 350,122.40 เฉพาะเจาะจง 1. .หจก.อินตาเลามณีก่อสร้าง  .หจก.อินตาเลามณ ี เสนอราคาต ่าสุด 7/2564 
 สวนไม้งามริมน้่ากก                       349,633.20 ก่อสร้าง      349,600.20  18 พ.ย. 2563 

         
20 จัดซื้อนั งร้านสา่เร็จรูป         360,000.-     359,520.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ป่านทอ เจริญวัสด ุ บริษัท ป่านทอ เจริญวสัด ุ เสนอราคาต ่าสุด 8/2564 
                           359,520.-                  359,520.-  23 พ.ย. 2563 
         
21 จัดซื้อตรภุัณฑ์ส่านัก งาน จ่านวน 4 รายการ 488,000.- 483,290.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ฮักงาน หจก.ฮักงาน เสนอราคาต ่าสุด 10/2564 
                        483,290.-                   483,290.-  24 พ.ย. 2563 

         
         
 ยอดยกไป 16,451,546.88    16,361,853.94   

         
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ



จ้าง สรุป ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 16,451,547.88    16,096,833.94   
22 จัดซื้อวัสดเุพื อใช้ในติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและ 329,838.03 391,415.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านที ดี อิเล็กทรอนิกส ์ ร้านที ดี อิเล็กทรอนิกส ์ เสนอราคาต ่าสุด 11/2564 
 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในสวนไม้งาม                          391,415.-                   391,415.-  24 พ.ย. 2563 
 ริมน้่ากก        
23 จัดซื้อครภุัณฑ์ จา่นวน 4 รายการ 375,500.- 376,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเวียงชัยค้าวัสด ุ ร้านเวียงชัยค้าวัสด ุ เสนอราคาต ่าสุด 12/2564 
                         375,500.-                   375,500.-  25 พ.ย. 2563 
         
24 จัดซื้อตลับผ้าหมึกให้แก่ส่านักงานอ่าเภอ 201,481.-     201,481.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท คอลโทน ดาต้า บริษัท คอลโทน ดาตา้ เสนอราคาต ่าสุด 13/2564 
 18 อ่าเภอ                          201,481.-                   201,481.-  25 พ.ย. 2563 
         
25 จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติค จา่นวน 600 ตัว 150,000.- 150,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ฮักงาน หจก.ฮักงาน เสนอราคาต ่าสุด 14/2564 
                        150,000.-                   150,000.-  25 พ.ย. 2563 

         
26 จัดซื้อวัสดุในการตกแต่งลานกิจกรรม     258,506.06   258,506.06 เฉพาะเจาะจง 1. .หจก.อินตาเลามณีก่อสร้าง  .หจก.อินตาเลามณ ี เสนอราคาต ่าสุด 15/2564 
 ภายในข่วงวัฒนธรรม                          258,000.- ก่อสร้าง      258,000.-  25 พ.ย. 2563 
         
27 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจา่หน่วยเลอืกตั้ง 3,398,400.- 3,398,400.-   วิธีคัดเลือก 1.บริษัท เค พี อินทีเกรต บริษัท เค พี อินทีเกรต เสนอราคาต ่าสุด 16/2564 
     อิมเพรสา (ประเทศไทย) อิมเพรสา (ประเทศไทย)  26 พ.ย. 2563 
                       3,398,400.-                 3,398,400.-   
         

 ยอดยกไป 21,165,271.97         21,165,271.97   
         

 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 21,165,271.97         21,165,271.97   
28 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภณัฑ์จ่าเปน็ต้องใช้ 3,958,800.- 3,958,800.- วิธีคัดเลือก .บริษัท เอ็มเอ็มเคมีคอล 999 .บริษัท เอ็มเอ็มเคมีคอล  เสนอราคาต ่าสุด 17/2564 
 ในการป้องกันโรคตดิเช้ือไวรสั โคโรน่า 2019                       3,958,800.-  999 จ่ากัด 3,958,800.-  27 พ.ย. 2563 



         
29 จ้างท่าแฟ้มใส่เอกสาร จ่านวน 1000 แฟ้ม 13,000.- 13,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เชียงรายรุ่งโรจน์  บริษัท เชียงรายรุ่งโรจน์  เสนอราคาต ่าสุด 38/2564 
                             13,000.-                     13,000.-  4 พ.ย. 2563 
         
30 จ้างเหมาผู้เชี ยวชาญดูแลระบบโปรแกรม 50,000.-       50,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ซี วี พี เทคโนโลย ี บริษัท ซี วี พี เทคโนโลย ี เสนอราคาต ่าสุด 39/2564 
 เลือกตั้ง สอบจ.และนายก อบจ.    ซิสเตม็ จ่ากัด        50,000.- ซิสเตม็ จ่ากัด    50,000.-  6 พ.ย. 2563 
         
31 จ้างเหมาบริการเอกชนปฏฺบตัิงานของฝ่าย 96,600.- 96,600.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวรุ่งทิพย์  งานดี นางสาวรุ่งทิพย์  งานดี เสนอราคาต ่าสุด 40/2564 
 ส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม                             96,600.-                     96,600.-  6 พ.ย. 2563 

         
32 จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน  1,160.- 1,160.- เฉพาะเจาะจง 1.นายโชค เลิศเกษม นายโชค เลิศเกษม เสนอราคาต ่าสุด 41/2564 
 40-0163                             1,160.-                      1,160.-  6 พ.ย. 2563 
         
33 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง ยี ห้อ มติซบูิชิ 3,293.46 3,293.46 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มิตซูพันล้าน บริษัท มิตซูพันล้าน เสนอราคาต ่าสุด 42/2564 
 ทะเบีน ขก 3167 ชร                          3,293.46                    3,293.46  9 พ.ย. 2563 
         
 ยอดยกไป 25,288,126.43    25,259,503.40   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
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คัดเลือกโดย

สรุป 
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ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 25,288,126.43    25,259,503.40   
34 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง ยี ห้อ โตโยต้า ทะเบียน 10,806.02 10,806.02 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โตโยต้าเชียงราย บริษัท โตโยต้าเชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 43/2564 
 ผฉ-4118 ชร                         10,806.02                  10,806.02  9 พ.ย. 2563 
         
35 จ้างติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์  1,605.-  เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ทีโอที จ่ากัด บริษัท ทีโอที จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด 44/2564 
     (มหาชน)            1,605.- (มหาชน)          1,605.-  11 พ.ย. 2563 
         



36 จ้างท่าแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 105,000.-     105,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านนานา เครื องเขียน .ร้านนานา เครื องเขียน เสนอราคาต ่าสุด 45/2564 
 งานเลือกตั้ง                          105,000.-                   105,000.-  11 พ.ย. 2563 
         
37 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง ยี ห้อ นิสสนั ทะเบียน 3,074.11 3,074.11 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แองเจิลเวย์ จ่ากัด บริษัท แองเจิลเวย์ จ่ากดั เสนอราคาต ่าสุด 46/2564 
 ผต-2208 ชร    3,074.11                    3,074.11  12 พ.ย. 2563 

         
38 จ้างเหมาแรงงานเพื อปฏิบตัิงานตามภารกจิ 94,500.- 94,500.- เฉพาะเจาะจง 1.นายอักธราทร  ต๊ะต้องใจ นายอักธราทร  ต๊ะต้องใจ เสนอราคาต ่าสุด 47/2564 
 ต่างของ ส่านักการช่าง                          94,500.-                   94,500.-  16 พ.ย. 2563 
         
39 จ้างพิมพ์รูปถ่ายลงในประกาศผู้อ่านวยการ 304,680.- 304,680.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 48/2564 
 เลือกตั้งประจ่า อบจ.เชียงราย                          304,680.-                   304,680.-  16 พ.ย. 2563 
         
 ยอดยกไป 25,807,791.56                     25,779,168.53   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
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ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 25,807,791.56                     25,779,168.53   
40 จ้างท่าแผ่นพับและโปสเตอร์ เพื อใช้ในการ 105,000.- 105,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน นานา เครื องเขียน ร้าน นานา เครื องเขียน เสนอราคาต ่าสุด 49/2564 
 ประชาสมัพันธ์การเลือกตั้ง                          105,000.-                   105,000.-  16 พ.ย. 2563 
         
41 จ้างรถขนส่งบัตรเลือกตั้ง สอบจ.และ 58,400.- 58,400.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไปรษณยี์ไทย จ่ากดั บริษัท ไปรษณีย์ไทย  เสนอราคาต ่าสุด 50/2564 
 นายก อบจ.                           58,400.-                     58,400.-  17 พ.ย. 2563 
         
42 จ้างท่าตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้งฯ 50,000.-       50,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ เสนอราคาต ่าสุด 51/2564 
 จ่านวน 200 อัน                            50,000.-                     50,000.-  23 พ.ย. 2563 
         
43 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง ยี ห้อ โตโยต้า ทะเบียน 2,366.93 2,366.93 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โตโยต้าเชียงราย บริษัท โตโยต้าเชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 52/2564 
 กอ-3046 ชร.                         2,366.93                 2,366.93  25 พ.ย. 2563 



         
44 จ้างท่าหีบบัตรเลือกตั้ง (กระดาษ) 28,800.- 28,800.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามอินเตอร ์ บริษัท สยามอินเตอร ์ เสนอราคาต ่าสุด 53/2564 
     เอ็นเตอรไ์พรส์ จา่กัด เอ็นเตอรไ์พรส์ จา่กัด  25 พ.ย. 2563 
                           28,800.-                    28,800.-   
         
45 จ้างเหมาผลิตสปอรต์ประชาสัมพนัธ์การจัด 10,000.-       10,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวรัตน์ดา  พิทักษา นางสาวรัตนด์า  พิทักษา เสนอราคาต ่าสุด 54/2564 
 งานมหกรรมไมด้อกอาเซียน 2020                           10,000.-                     10,000.-  25 พ.ย. 2563 
 ยอดยกไป 26,062,358.49    26,033,735.46   

         
 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
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เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 26,062,358.49    26,033,735.46   
46 จ้างท่าตรายาง 2,390.- 2,390.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ เสนอราคาต ่าสุด 55/2564 
                             2,390.--                      2,390.-  26 พ.ย. 2563 
         
47 จ้างท่าสติ๊กเกอร์ จา่นวน 4 อัน 3,976.- 3,976.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 56/2564 

                               3,976.-                      3,976.-  27 พ.ย. 2563 
         
48 จ้างท่าวัสดุอุปกรณ์ประจ่าหน่วยเลือกตั้ง 88,308.-       88,308.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านทวีทรัพย ์ ร้านทวีทรัพย ์ เสนอราคาต ่าสุด 57/2564 
 ส่าหรับวิทยากรอ่าเภอในการอบรมคณะ                           88,308.-                     88,308.-  27 พ.ย. 2563 
 กรรมการประจ่าหน่วยเลือกตั้ง        
         
49 จ้างท่ากระเป๋าผ้าใช้บรรจเุอกสาร จ่านวน  12,000.- 12,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านรัชนีกรณ์การผ้า ร้านรัชนีกรณ์การผ้า เสนอราคาต ่าสุด 58/2564 
 200 ใบ                            12,000.-                     12,000.-  27 พ.ย. 2563 
         
50 จ้างจัดท่าเอกสาร เพื อใช้ในโครงการฝึกอบรม 30,000.- 30,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเป็นต่อ ร้านเป็นต่อ เสนอราคาต ่าสุด 59/2564 



 จ่านวน 200 เล่ม                           30,000.-                     30,000.-  27 พ.ย. 2563 
         
51 จ้างท่าป้ายไวนิล จา่นวน 4 รายการ เพื อใช้ 103,876.- 103,876.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 60/2564 
 ประชาสมัพันธ์มหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2020                         103,876.-                  103,876.-  27 พ.ย. 2563 
 ยอดยกไป 26,302,908.49    26,274,285.46   

         
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
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 ยอดยกมา 26,302,908.49    26,274,285.46   
52 จ้างท่าป้ายไวนิลและปา้ยธงญี ปุ่นเพื อเตรียม 102,443.- 102,443.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 61/2564 
 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ                           102,443.-                   102,443.-  27 พ.ย. 2563 
         
53 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจดัท่ารปูเล่มไสกาว 42,000.- 42,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เชียงรายรุ่งโรจน ์ บริษัท เชียงรายรุ่งโรจน ์ เสนอราคาต ่าสุด 62/2564 
 แผนด่าเนินงานประจ่าปีงบประมาณ    จ่ากัด                 42,000.- จ่ากัด             42,000.-  30 พ.ย. 2563 
 จ่านวน 200 เล่ม        
         
54 จ้างท่ากระดานไวท์บอร์ด จ่านวน 10 อัน           55,000.-       55,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วิทวัสการค้า จ่ากัด บริษัท วิทวัสการค้า จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด 63/2564 
                            55,000.-                     55,000.-  30 พ.ย. 2563 
         
55 จ้างถ่ายเอกสารเพื อใช้ในการอบรมการ 12,680.-      12,680.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งราย ซัพพลาย หจก.เม็งราย ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 64/2564 
 คณะกรรมการประจ่าหน่วยเลือกตั้ง    เซอร์วิส              12,680.- เซอร์วิส           12,680.-  30 พ.ย. 2563 
         
56 จ้างท่าป้ายไวนิล จา่นวน 4 รายการ เพื อใช้ 46,644.- 46,644.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 65/2564 
 ประชาสมัพันธ์มหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2020                           46,644.-                   46,644.-  30 พ.ย. 2563 
         
57 เช่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ่านวน 2 ชุด 42,770.-       42,770.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งราย ซัพพลาย หจก.เม็งราย ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 26/2564 
     เซอร์วิส              42,770.- เซอร์วิส           42,770.-  2 พ.ย. 2563 
 ยอดยกไป 26,604,445.49    26,575,822.46   
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 ยอดยกมา 26,604,445.49    26,575,822.46   
58 เช่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ่านวน 1 ชุด 21,385.-       31,385.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งราย ซัพพลาย หจก.เม็งราย ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 27/2564 
     เซอร์วิส             31,385.- เซอร์วิส         31,385.-  2 พ.ย. 2563 
         
59 เช่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ่านวน 3 ชุด 64,155.- 64,155.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งราย ซัพพลาย หจก.เม็งราย ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 28/2564 
     เซอร์วิส               64,155.- เซอร์วิส          64,155.-  2 พ.ย. 2563 
         
60 เช่าเครื องถ่ายเอกสารเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 17,000.-       17,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งราย ซัพพลาย หจก.เม็งราย ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 29/2564 
 สอบจ.และ นายก อบจ.    เซอร์วิส              17,000.- เซอร์วิส          17,000.-  5 พ.ย. 2563 
         
61 จัดซื้อวัสดสุ่านักงาน จ่านวน 22 รายการ 200,820.- 200,820.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วิทวัสการค้า จ่ากัด บริษัท วิทวัสการค้า จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด 30/2564 
 เพื อใช้ในการเลือกตั้ง สอบจ.และ นายก อบจ.                          200,820.-                   200,820.-  9 พ.ย. 2563 

         
62 ขัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 17 รายการ  393,060.- 393,060.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทยเบสท์  (2009) บริษัท ไทยเบสท์  (2009) เสนอราคาต ่าสุด 31/2564 
 เพื อใช้ในการเลือกตั้ง สอบจ.และ นายก อบจ.                         393,060.-                  393,060.-  9 พ.ย. 2563 
         
63 จัดซื้อแบบพิมพ์การเลือกตั้งฯ (บตัรเลือกตั้ง) 992,861.- 992,861.- เฉพาะเจาะจง 1.โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษา เสนอราคาต ่าสุด 32/2564 
                            992,861.-  ดินแดน       992,861.-  11 พ.ย. 2563 
         
 ยอดยกไป 28,293,726.49    28,273,103.46   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่



หรือจ้าง จ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

คัดเลือกโดย
สรุป 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

 ยอดยกมา 28,293,726.49    28,273,103.46   
64 ซื้อสายรดัหีบเลือกตั้ง เพื อใช้ในการเลือกตั้ง  88,000.- 88,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไปรษณยี์ไทย จ่ากดั บริษัท ไปรษณีย์ไทย  เสนอราคาต ่าสุด 33/2564 
 สอบจ.และ นายก อบจ.                            88,000.-                     88,000.-  12 พ.ย. 2563 
         
65 จัดซื้อน่้าดื มประจา่เดือน พฤศจิกายน 2564 46,715.- 46,715.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปวรพร หจก.ปวรพร เสนอราคาต ่าสุด 34/2564 
                             46,715.-                     46,715.-  16 พ.ย. 2563 
         
66 ซื้อสายรดัหีบเลือกตั้ง เพื อใช้ในการเลือกตั้ง  94,160.-       94,160.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไปรษณยี์ไทย จ่ากดั บริษัท ไปรษณีย์ไทย  เสนอราคาต ่าสุด 35/2564 
 สอบจ.และ นายก อบจ.                            94,160.-                     94,160.-  17 พ.ย. 2563 
         
67 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง ส่าหรับโครงการ 100,832.40 100,832.40 เฉพาะเจาะจง 1.บ.แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บ.แม่กรณ์ปิโตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 36/2564 
 ปรับพื้นที เรียนรู้และท่าแปลงเกษตร    100,832.40                100,832.40  18 พ.ย. 2563 
 เพื อเตรียมรับเสดจ็ฯ        
         
68 จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง 2,448,950.- 2,448,950.- วิธีคัดเลือก 1.โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษา เสนอราคาต ่าสุด 37/2564 
                         2,448,950.-  ดินแดน  2,448,950.-  18 พ.ย. 2563 
         
69 จัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื อปรบัภูมทิัศน์ภายใน            40,660.-       40,660.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ไพโอเนียร์ คอนสตรัค หจก.ไพโอเนยีร์  เสนอราคาต ่าสุด 38/2564 
 พื้นที ของ อบจ.    ชั น                    40,660.- คอนสตรัคชั น    40,660.-  18 พ.ย. 2563 
 ยอดยกไป 31,113,043.89    31,094,480.86.-   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 31,113,043.89    31,094,480.86.-   
70 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง เพื อใช้ในโครงการ 160,520.48 160,520.48 เฉพาะเจาะจง 1.บ.แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บ.แม่กรณ์ปิโตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 39/2564 



 ขุดเจาะบ่อบาดาล ครั้งที  1/2564                         160,520.48                160,520.48  18 พ.ย. 2563 
 จ่านวน 2 บ่อ        
         
71 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง เพื อใช้ในโครงการ 36,129.36 36,129.36 เฉพาะเจาะจง 1.บ.แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บ.แม่กรณ์ปิโตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 40/2564 
 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  10 ต่าบลสถาน                             36,129.36                 36,129.36  23 พ.ย. 2563 

 ถึง หมู่ที  18 ต่าบลศรีดอนชัย อ่าเภอเชียงของ        
         
72 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 227,987.- 227,987.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสยามครภุัณฑ ์ ร้านสยามครภุัณฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด 41/2564 
                             227,987.-                   227,987.-  25 พ.ย. 2563 
         
73 จัดซื้อวัสดสุ่านักงาน  89,588.-       89,588.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส เค เครื องเขียน บริษัท เอส เค  เสนอราคาต ่าสุด 42/2564 
                                89,588.- เครื องเขียน     89,588.-  27 พ.ย. 2563 
         
74 จัดซื้อวัสดเุครื องเขียนเพื อใช้ในโครงการ 13,410.-      13,410.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านอัฐพลเครื องเขียน ร้านอัฐพลเครื องเขียน เสนอราคาต ่าสุด 43/2564 
 อบรมมัคคเุทศน์อาสา                               13,410.-                     13,410.-  27 พ.ย. 2563 
         

                              

 ยอดยกไป 31,640,678.73           31,622,055.70   
 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 31,640,678.73           31,622,055.70   
75 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจา่หน่วยเลอืกตั้ง 207,904.- 207,904.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เค พี อินทีเกรตี ้ บริษัท เค พี อินทีเกรตี ้ เสนอราคาต ่าสุด 44/2564 
 ส่าหรับวิทยากรอ่าเภอในการอบรมคณะ    อิเพรสา (ประเทศไทย) อิเพรสา (ประเทศไทย)  27 พ.ย. 2563 
 กรรมการประจ่าหน่วยเลือกตั้ง                          207,904.-                   207,904.-   
         
76 เช่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ่านวน 3 ชุด 58,500.-       58,500.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งราย ซัพพลาย หจก.เม็งราย ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 45/2564 



     เซอร์วิส               58,500.- เซอร์วิส           58,500.-  30 พ.ย. 2563 
         
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์          437,985.-     437,985.- เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งราย ซัพพลาย หจก.เม็งราย ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 46/2564 
     เซอร์วิส             437,985.- เซอร์วิส         437,985.-  30 พ.ย. 2563 
         
78 จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง 37,500.-       37,500.- เฉพาะเจาะจง 1.โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษา เสนอราคาต ่าสุด 47/2564 
                             37,500.-  ดินแดน        37,500.-  30 พ.ย. 2563 
         
79 เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 8,000.- 8,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เชียงรายโปรเฟส หจก.เชียงรายโปรเฟส เสนอราคาต ่าสุด 48/2564 
 จ่านวน 3 จุด    ชั นแนล กรุ๊ป         8,000.- ชั นแนล กรุ๊ป     8,000.-  30 พ.ย. 2563 
         
80 เช่าเครื องคอมพิวเตอร์ จ่านวน 6 ชุด 128,700.-     128,700.- เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งราย ซัพพลาย หจก.เม็งราย ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 12/2564 
     เซอร์วิส             128,700.- เซอร์วิส         128,700.-  2 พ.ย. 2563 
         
 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 32,519,267.73    32,500,644.70   

 
 

สรุปการด าเนินการจัดจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
1 จ้างจัดท่ารั้วชั วคราว รอบสวนไม้งามริมน้่ากก 53,450.-       53,450.- เฉพาะเจาะจง 1. .หจก.อินตาเลามณีก่อสร้าง หจก.อินตาเลามณ ี เสนอราคาต ่าสุด 43/2564 
                            53,450.- ก่อสร้าง          53,450.-  1 ธ.ค. 2563 
         
2 จ้างเหมาแรงงานเพื อตกแต่งลานกจิกรรม 137,548.50 137,548.50 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ไพโอเนียร์ คอนสตรัค หจก.ไพโอเนยีร์  เสนอราคาต ่าสุด 44/2564 
 ภายในข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมลานนาฯ    ชั น               137,548.50 คอนสตรัคชั น137,548.50  3 ธ.ค. 2563 
         
3 ขุดลอกหนองด่าน หมู่ที  6 ต่าบลโชคชัย          500,000.-     500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทรัพย์เกษม ทรัพย ์ หจก.ทรัพย์เกษม ทรัพย ์ เสนอราคาต ่าสุด 45/2564 
 อ่าเภอดอยหลวง    เพิ มพูน             498,000.- เพิ มพูน         498,000.-  4 ธ.ค. 2563 



         

4 ขุดลอกหนองมะนะ หมู่ที  2 ต่าบลดงมหาวัน          500,000.-     500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทรัพย์เกษม ทรัพย ์ หจก.ทรัพย์เกษม ทรัพย ์ เสนอราคาต ่าสุด 46/2564 
 อ่าเภอเวียงเชียงรุ้ง    เพิ มพูน             498,000.- เพิ มพูน         498,000.-  4 ธ.ค. 2563 
         

5 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  3-10 ต่าบล          500,000.-     500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ เสนอราคาต ่าสุด 47/2564 
 แม่พริก อ่าเภอแมส่รวย    การโยธา            498,000.- การโยธา        498,000.-  4 ธ.ค. 2563 
         
6 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  1ต่าบลโป่งแพร ่          500,000.-     500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ เสนอราคาต ่าสุด 48/2564 
 อ่าเภอแม่ลาว – หมู่ที  6 ต่าบลแมก่รณ ์    การโยธา            498,000.- การโยธา        498,000.-  4 ธ.ค. 2563 
 อ่าเภอเมือง        
         
                  ยอดยกไป 2,190,998.50    2,182,998.50   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา    2,190,998.50    2,182,998.50   
7 ขุดลอกห้วยน้่าบั้ง หมู่ที  9 ต่าบลแม่เปา          500,000.-     500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ส.พญา หจก.ส.พญา เสนอราคาต ่าสุด 51/2564 
 อ่าเภอพญาเม็งราย                          498,000.-                   498,000.-  4 ธ.ค. 2563 
         
8 จ้างเหมาแรงงานเพื อตดิตั้งและซ่อมแซม 105,459.20 105,459.20 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเอ็น ที อิเล็คทรอนิกส ์ ร้านเอ็น ที อิเล็คทรอนิกส ์ เสนอราคาต ่าสุด 52/2564 
 ระบบไฟฟ้าบริเวณโดยรอบสวนไมง้าม                         105,000.-                   105,000.-  8 ธ.ค. 2563 
 ริมน้่ากก        
         
9 จ้างเหมาท่าความสะอาดเช็ดกระจกและ           450,000.-     450,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ที เอ พี พร็อพเพอร์ตี้ หจก.ที เอพี พร็อพเพอร์ตี ้ เสนอราคาต ่าสุด 53/2564 
 ล้างท่าความสะอาดมลูนก                           450,000.-                  450,000.-  9 ธ.ค. 2563 
         
10 จัดซื้อวัสดเุพื อจัดท่าห้องเก็บของชั วคราว 181,681.27  181,681.27 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ฟลาวเวอร์มาร์ท บริษัท ฟลาวเวอร์มาร์ท เสนอราคาต ่าสุด 54/2564 



 ภายในสวนไม้งามรมิน้่ากก    จ่ากัด             181,681.27 จ่ากัด         181,681.27  9 ธ.ค. 2563 
         
11 ขุดลอกคลองข้างหนองแก้ว หมู่ที  5 ต่าบล 500,000.- 514,200.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.วาวา ก่อสร้าง หจก.วาวา ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 55/2564 
 ดอยลาน อ่าเภอเมือง – หมู่ที  5 ต่าบล                         498,000.-                   498,000.-  9 ธ.ค. 2563 

 เชียงเคี ยน อ่าเภอเทิง        
         
12 จ้างเหมาแรงงาน เพื อจัดท่าพ้ืนเวทีชั วคราว 64,892.- 64,892.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พิภพก่อสร้าง หจก.พิภพก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 56/2564 
                             64,500.-                     64,500.-  9 ธ.ค. 2563 
 ยอดยกไป   3,993,030.97    3,980,179.77   

 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 3,993,030.97    3,980,179.77   
13 จ้างท่าโครงการข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม 1,640,000.- 1,646,088.- e-bidding 1.บริษัท ฟ้อน โปรดักชั น บริษัท ฟ้อน โปรดักชั น เสนอราคาต ่าสุด 57/2564 
 ล้านนาชาติพันธ์และอาเซียน ปี 2563    กรุ๊ป              1,639,000.- กรุ๊ป           1,639,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
14 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน พร้อมจัด 58,200.- 58,200.- เฉพาะเจาะจง 1.นายทินการณ์  ทิพย์บุญลือ นายทินการณ์ ทิพย์บญุลือ เสนอราคาต ่าสุด 58/2564 
 สถานที เลือกตั้ง                           58,200.-                     58,200.-  15 ธ.ค. 2563 
         
15 จ้างเหมาแรงงาน ซ่อมแซมและตกแต่ง 180,562.50     180,830.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เชียงรายพรเจรญิ หจก.เชียงรายพรเจรญิ เสนอราคาต ่าสุด 59/2564 
 ทรัพย์สินที อยู่ในความรับผดิชอบของ อบจ.                          180,000.-                  180,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
16 จ้างเหมาแรงงาน ซ่อมแซมสถานีขนส่ง 29,756.70 29,756.70 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ไพโอเนียร์ คอนสตรัค หจก.ไพโอเนยีร์  เสนอราคาต ่าสุด 60/2564 
 ผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที  2    ชั น                    29,750.- คอนสตรัคชั น   29,750.-  16 ธ.ค. 2563 

         
17 จ้างเหมาแรงงาน เพื อจัดท่าห้องเก็บของ         53,553.-      53,553.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ไพโอเนียร์ คอนสตรัค หจก.ไพโอเนยีร์  เสนอราคาต ่าสุด 61/2564 
 ชั วคราวภายในสวนไม้งามริมน้่ากก    ชั น                   53,500.- คอนสตรัคชั น   53,500.-  16 ธ.ค. 2563 
         
18 จ้างเหมาแรงงาน เพื อท่าถังขยะแยกประเภท 28,950.- 28,950.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พิภพก่อสร้าง หจก.พิภพก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 62/2564 



 เพื อบริการสาธารณะภายในงาน มหกรรม                           28,900.-                     28,900.-  16 ธ.ค. 2563 
 ไม้ดอกอาเซียน 2020        
         
 ยอดยกไป   5,984,053.17    5,969,529.77   
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ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 5,984,053.17    5,969,529.77   
19 จ้างเหมาแรงงาน ซ่อมแซมระบบกลไก และ 66,300.- 66,300.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เชียงรายโฮมเซอร์วสิ หจก.เชียงรายโฮมเซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 63/2564 
 ระบบไฟฟ้าขอองประติมากรรมนาฬิกา                           66,300.-                     66,300.-  16 ธ.ค. 2563 
 ดอกไม ้        
         
20 ขุดลอกล่าห้วยป่าเปา หมู่ที  16 ต่าบลแม่เปา          500,000.-     500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ส.พญา หจก.ส.พญา เสนอราคาต ่าสุด 64/2564 
 ถึง หมู่ที  4 ต่าบลเม็งราย อ่าเภอพญาเม็งราย                          498,000.-                   498,000.-  16 ธ.ค. 2563 
         
21 ขุดลอกล่าห้วยน้่าด่า หมู่ที  4 ต่าบลตาดควัน          500,000.-     507,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ส.พญา หจก.ส.พญา เสนอราคาต ่าสุด 65/2564 
 ถึง หมู่ที  3 ต่าบลแม่ต ่า อ่าเภอพญาเม็งราย                          498,000.-                   498,000.-  16 ธ.ค. 2563 
         
22 ขุดลอกล่าเหมืองเลียบหนองหลม่ หมู่ที  5          500,000.-     508,000.- เฉพาะเจาะจง 1. .หจก.อินตาเลามณีก่อสร้าง หจก.อินตาเลามณ ี เสนอราคาต ่าสุด 66/2564 

 ต่าบลโยนก อ่าเภอเชียงแสน – หมู่ที  1                          498,000.- ก่อสร้าง        498,000.-  16 ธ.ค. 2563 
 ต่าบลท่าข้าวเปลือก อ่าเภอแมจ่ัน        
         
23 ขุดลอกล่าห้วยคีมพระ หมู่ที  2 ต่าบลสันมะค่า 499,600.-     507,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ก่อทรัพย์ตระการตา .หจก.ก่อทรัพย์ตระการตา เสนอราคาต ่าสุด 6672564 
 ถึง หมู่ที  10 ต่าบลป่าแดด อ่าเภอป่าแดด                         497,000.-                   497,000.-  16 ธ.ค. 2563 
         
         
 ยอดยกไป 8,049,953.17    8,026,829.77   

           



 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
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หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 8,049,953.17    8,026,829.77   
24 ขุดลอกล่าห้วยแม่เลียบขวา หมู่ที  2 478,500.- 485,600.- เฉพาะเจาะจง 1. .หจก.อินตาเลามณีก่อสร้าง หจก.อินตาเลามณ ี เสนอราคาต ่าสุด 68/2564 
 ต่าบลโชคชัย อ่าเภอดอยหลวง – หมู่ที  4                          476,000.- ก่อสร้าง      476,000.-  16 ธ.ค. 2563 
 ต่าบลป่าซาง อ่าเภอเวียงเชียงรุ้ง        
         
25 จ้างเหมาแรงงาน เพื อจัดท่าระบบน้่า ภายใน 62,316.- 62,316.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ไพโอเนียร์ คอนสตรัค หจก.ไพโอเนยีร์  เสนอราคาต ่าสุด 69/2564 
 สวนไม้งามริมน้่ากก    ชั น                    62,000.- คอนสตรัคชั น  62,000.-  18 ธ.ค. 2563 
         
26 จ้างเหมาตดิตั้งระบบ แสง สี เสียง เพื อรับเสด็จ          500,000.-     492,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เซนจ์ 98 จ่ากัด บริษัท เซนจ์ 98 จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด 70/2564 

 ในงานมหกรรมไมด้อกอาเซียนเชียงราย 2020                         490,000.-                  490,000.-  18 ธ.ค. 2563 
         
27 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  291,000.- 291,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน ที ดี อิเล็คทรอนิกส ์ ร้าน ที ดี อิเล็คทรอนิกส ์ เสนอราคาต ่าสุด 71/2564 
 บริเวณสถานีขนส่ง แห่งที  2                      290,909.-                  290,909.-  23 ธ.ค. 2563 
         
28 จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดหอ้งน้่า 250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ไพโอเนียร์ คอนสตรัค หจก.ไพโอเนยีร์  เสนอราคาต ่าสุด 72/2564 
 สาธารณะ ภายในสวนไม้งามรมิกก    ชั น                   217,000.- คอนสตรัคชั น217,000.-  23 ธ.ค. 2563 
         
         
 ยอดยกไป 9,631,769.17    9,562,738.77   
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 ยอดยกมา 9,631,769.17    9,562,738.77   
29 จ้างเหมาบริการดา้นการปฐมพยาบาลภายใน 163,200.- 163,200.- เฉพาะเจาะจง 1.นายสุทธิธีร์  ค่าดรีุ่งริรตัน ์ นายสุทธิธีร์  ค่าดรีุ่งริรตัน ์ เสนอราคาต ่าสุด 73/2564 
 งานมหกรรมไมด้อกอาเซียน 2020                         163,200.-                   163,200.-  24 ธ.ค. 2563 
         
30 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายใน 409,275.- 409,275.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความ เสนอราคาต ่าสุด 74/2564 
 บริเวณ ส่านักงาน อบจ.เชียงราย    ฟิวเจอร์ กรุ๊ป เซอร์วสิ จ่ากัด ปลอดภัย ฟิวเจอร์ กรุ๊ป   24 ธ.ค. 2563 
                         409,275.- เซอร์วิส      409,275.-   
         
31 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก       5,000,000.- 5,004,959.71 e-bidding 1.หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป  หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป  เสนอราคาต ่าสุด 75/2564 
 คอนกรีต หมู่ที  4 ต่าบลปา่แงะ – หมู่ที  1                       4,698,000.-                 4,698,000.-  28 ธ.ค. 2563 
 ต่าบลโรงช้าง อ่าเภอป่าแดด        
         
32 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื อจัดท่าพ้ืนเวทีชั วคราว       206,205.21   206,205.21 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พิภพก่อสร้าง หจก.พิภพก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 18/2564 
                           206,000.-                   206,000.-  2 ธ.ค. 2563 
         
33 จัดซื้อวัสดเุพื อซ่อมแซมสถานีขนสง่ผู้โดยสาร 110,246.66 110,246.66 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ฟลาวเวอร์มาร์ท บริษัท ฟลาวเวอร์มาร์ท เสนอราคาต ่าสุด 19/2564 
 แห่งที  2    จ่ากัด             110,000.- จ่ากัด           110,000.-  7 ธ.ค. 2563 
         
         
 ยอดยกไป 15,520.696.04    15,149,213.77   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
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 ยอดยกมา 15,520.696.04    15,149,213.77   
34 จัดซื้อวัสดเุพื อซ่อมแซมและตกแตง่ทรัพย์สิน 303,112.47 303,112.47 เฉพาะเจาะจง 1..หจก.อินตาเลามณีก่อสร้าง หจก.อินตาเลามณ ี เสนอราคาต ่าสุด 20/2564 
 ที อยู่ในความรับผดิชอบของ อบจ.                          303,000.- ก่อสร้าง      303,000.-  9 ธ.ค. 2563 
         



35 จัดซื้อถังขยะแบบแยกประเภท เพื อบริการ            84,484.72     84,484.72 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ไพโอเนียร์ คอนสตรัค หจก.ไพโอเนยีร์  เสนอราคาต ่าสุด 21/2564 
 สาธารณะภายในสวนไม้งามริมน้่ากก    ชั น                  84,400.- คอนสตรัคชั น  84,400.-  14 ธ.ค. 2563 
         
36 จัดซื้อวัสดเุพื อจัดท่าระบบน้่า ภายในบริเวณ 230,848.42 230,848.42 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ฟลาวเวอร์มาร์ท บริษัท ฟลาวเวอร์มาร์ท เสนอราคาต ่าสุด 22/2564 
 สวนไม้งามริมน้่ากก    จ่ากัด             230,500.- จ่ากัด           230,500.-  16 ธ.ค. 2563 
         
37 จัดซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง 522,870.- 522,870.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วิทวัสการค้า จ่ากัด บริษัท วิทวัสการค้า  เสนอราคาต ่าสุด 23/2564 
                           522,870.- จ่ากัด           522,870.-  16 ธ.ค. 2563 
         
38 จัดซื้อป้ายหยดุตรวจแบบสามเหลี ยม 46,000.- 44,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านกิจชนะไพบูลย ์ ร้านกิจชนะไพบูลย ์ เสนอราคาต ่าสุด 24/2564 
 จ่านวน 4 ป้าย                            44,000.-                     44,000.-  17 ธ.ค. 2563 
         
39 จัดซื้อหิน3/8 น้ิว จ่านวน 221.76 ลูกบาศก์ 129,317.13 129,317.13 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ก่อทรัพย์ตระการตา หจก.ก่อทรัพย์ตระการตา เสนอราคาต ่าสุด 25/2564 
 เมตร                        128,620.-                  128,620.-  17 ธ.ค. 2563 

         
         
         
 ยอดยกไป 16,837,328.78    16,462,603.77   
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 ยอดยกมา 16,837,328.78    16,462,603.77   
40 จัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื อประดับประดา 260,384.- 260,384.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟลาวเวอร์ช็อป ร้านฟลาวเวอร์ช็อป เสนอราคาต ่าสุด 26/2564 
 ตกแต่งสถานที  อบจ.                        260,000.-                   260,000.-  17 ธ.ค. 2563 
         
41 ซื้อยาง cms-2h จ่านวน 18.58 ตัน 493.888.54 464,332.59 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แพมม์ เอ็นจิเนียริ ง บริษัท แพมม์ เอ็นจิเนียริ ง เสนอราคาต ่าสุด 27/2564 
                      464,314.20                 464,314.20  17 ธ.ค. 2563 
         
42 จัดซื้อชุดประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งส่าหรับ 453,500.-     453,500.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน พี เอ็น ออโต้ซาวด ์ ร้าน พี เอ็น ออโต้ซาวด ์ เสนอราคาต ่าสุด 28/2564 



 รถประชาสัมพันธ์                          453,500.-                   453,500.-  18 ธ.ค. 2563 
         
43 เช่าเต็นท์เพื อใช้ในการเลือกตั้ง อ่าเภอเมือง 1,400.- 1,400.- เฉพาะเจาะจง 1.นายสมทรง   นายสมทรง   เสนอราคาต ่าสุด 13/2564 
     ตาน๊ะตระกลูชัย       1,400.- ตาน๊ะตระกลูชัย   1,400.-  14 ธ.ค. 2563 

         
44 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง           10,500.-       10,500.- เฉพาะเจาะจง 1.นางณิชชาภัทร  กันทาเป็ง นางณิชชาภัทร  กันทาเป็ง เสนอราคาต ่าสุด 14/2564 
 อ่าเภอเวียงป่าเป้า                           10,500.-                     10,500.-  15 ธ.ค. 2563 
         
45 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายอุดม  สิงห์เช้ือ นายอุดม  สิงห์เชื้อ เสนอราคาต ่าสุด 15/2564 
 อ่าเภอแม่ลาว                             7,000.-                       7,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
 ยอดยกไป 18,068,001.32    17,659,317.97   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 18,068,001.32    17,659,317.97   
46 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายเปียง  หล้าต ิ นายเปียง  หล้าต ิ เสนอราคาต ่าสุด 16/2564 
 อ่าเภอเวียงเชียงรุ้ง                             7,000.-                       7,000.-  15 ธ.ค. 2563 
               7,000.-         7,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านดอยหลวงมิวสิค ร้านดอยหลวงมิวสิค   
47 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง    แอนด์ เซอร์วิส       7,000.- แอนด์ เซอร์วิส    7,000.- เสนอราคาต ่าสุด 17/2564 
 อ่าเภอดอยหลวง       15 ธ.ค. 2563 
         
48 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง              7,000.-         7,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายสวัสดิ์  วงศ์ปม นายสวัสดิ์  วงศ์ปม เสนอราคาต ่าสุด 18/2564 
 อ่าเภอเชียงแสน                             7,000.-                       7,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
49 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 14,000.- 14,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายธนพัฒน์  นามตะ นายธนพัฒน์  นามตะ เสนอราคาต ่าสุด 19/2564 
 อ่าเภอดอยหลวง                           14,000.-                     14,000.-  15 ธ.ค. 2563 

         



41 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง            7,000.-         7,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายชัยมงคล  บุญโต นายชัยมงคล  บุญโต เสนอราคาต ่าสุด 20/2564 
 อ่าเภอป่าแดด                             7,000.-                       7,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
42 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 10,500.- 10,500.- เฉพาะเจาะจง 1.นายฤทธิชัย  กันจัทร์วงศ ์ นายฤทธิชัย  กันจัทร์วงศ์ เสนอราคาต ่าสุด 21/2564 
 อ่าเภอแม่ฟ้าหลวง                          10,500.-                     10,500.-  15 ธ.ค. 2563 
         
 ยอดยกไป 18,120,501.32    17,711,817.97   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 18,120,501.32    17,711,817.97   
43 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายมิตร  รักไม ้ นายมิตร  รักไม ้ เสนอราคาต ่าสุด 22/2564 
 อ่าเภอขุนตาล                             7,000.-                       7,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
44 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 17,000.- 17,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเชียงรายอินทีเรียดไีซน ์ ร้านเชียงรายอินทีเรีย เสนอราคาต ่าสุด 23/2564 
 อ่าเภอเมือง                           17,000.- ดีไซน์            17,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
45 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 14,000.-       14,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายทวี  เปี่ยมตาช ู นายทวี  เปี่ยมตาช ู เสนอราคาต ่าสุด 24/2564 
 อ่าเภอแม่จัน                            14,000.-                     14,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
46 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายสงกรานต์  วงศ์ชัย นายสงกรานต์  วงศ์ชัย เสนอราคาต ่าสุด 25/2564 
 อ่าเภอเวียงชัย                             7,000.-                       7,000.-  15 ธ.ค. 2563 

                                  
47 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง           11,900.-       11,900.- เฉพาะเจาะจง 1.นายสุระทิน ตะยี  นายสุระทิน ตะยี  เสนอราคาต ่าสุด 26/2564 
 อ่าเภอเชียงของ                            11,900.-                     11,900.-  15 ธ.ค. 2563 
         
48 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 17,500.- 17,500.- เฉพาะเจาะจง 1.นายดุสติ  คันทะวัง นายดุสติ  คันทะวัง เสนอราคาต ่าสุด 27/2564 



 อ่าเภอพาน                            17,500.-                     17,500.-  15 ธ.ค. 2563 
         
 ยอดยกไป 18,194,901.32    17,786,219.97   

         
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
                 ยอดยกมา 18,194,901.32    17,786,219.97   
49 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายจิรวัฒน์  เจ็นปา นายจิรวัฒน์  เจ็นปา เสนอราคาต ่าสุด 28/2564 
 อ่าเภอพญาเม็งราย                                7,000.-                       7,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
50 เช่าเต๊นท์เพื อใชัในการเลือกตั้ง อ่าเภอพาน 1,400.- 1,400.- เฉพาะเจาะจง 1.นายพีรพงษ์  ลิ้มตระกูล นายพีรพงษ์  ลิ้มตระกูล เสนอราคาต ่าสุด 29/2564 
                                 1,400.-                       1,400.-  15 ธ.ค. 2563 
         

51 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 10,500.- 10,500.- เฉพาะเจาะจง 1.นายวิสุทธิ์  ปัญญายม .นายวิสุทธิ์  ปัญญายม เสนอราคาต ่าสุด 30/2564 
 อ่าเภอเทิง    10,500.-                     10,500.-  15 ธ.ค. 2563 
         
52 เช่าอุปกรณส์่าหรับใช้งานอินเตอรเ์น็ต 9,630.- 9,630.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กสท.โทรคมนาคม บริษัท กสท.โทรคมนาคม เสนอราคาต ่าสุด 31/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้ง    จ่ากัด (มหาชน)          9,630.- จ่ากัด (มหาชน)   9,630.-  18 ธ.ค. 2563 

         
53 เช่าเครื องก่าเนิดไฟฟ้าส่ารอง กรณีไฟฟ้าดับ             9,500.- 9,500.- เฉพาะเจาะจง 1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เสนอราคาต ่าสุด 32/2564 
 บริเวณ ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง    จังหวัดเชียงราย        9,500.- จังหวัดเชียงราย   9,500.-  18 ธ.ค. 2563 
         

         
         
 ยอดยกไป 18,232,931.32           17,824,249.97   

         
 
 



ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 18,232,931.32           17,824,249.97   

54 เช่าอุปกรณไ์ฟฟ้าแสงสว่างพร้อมตดิตั้งและ 497,000.- 497,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.วรรณค่า วิศวกรรม หจก.วรรณค่า วิศวกรรม เสนอราคาต ่าสุด 33/2564 
 ก่ากับดแูลตลอดงานภายในสวนไม้งามริมน้่าdd                         497,000.-                   497,000.-  23 ธ.ค. 2563 
         
55 จ้างท่าตรายาง จ่านวน 14 ดวง 2,390.- 2,390.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ เสนอราคาต ่าสุด 66/2564 
                              2,390.-                       2,390.-  1 ธ.ค. 2563 
         
56 จ้างท่าตรายาง จ่านวน 40 ดวง 8,770.-       8,770.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ เสนอราคาต ่าสุด 67/2564 
                              8770.-                       8,770.-  1 ธ.ค. 2563 
         
57 จ้างท่าป้ายไวนิลหลังด่าพร้อมตดิตัง้ 1,776.- 1,776.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 68/2564 
                              1,776.-                       1,776.-  2 ธ.ค. 2563 
         
58 จ้างตกแต่งสถานที  เพื อใช้ในการจดักิจกรรม 42,800.-       42,800.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านดอยฟลอริสท ์ ร้านดอยฟลอริสท ์ เสนอราคาต ่าสุด 69/2564 
 5 ธันวาคม 2563                            42,800.-                     42,800.-  3 ธ.ค. 2563 
         
59 จ้างท่าสติ๊กเกอร์ บนฟิวเจอร์บอรด์ 8,640.-        8,640.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 70/2564 
 จ่านวน 16 อัน                             8,640.-                       8,640.-  3 ธ.ค. 2563 
         
         
                 ยอดยกไป 18,794,307.32           18,385,625.97   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 



 ยอดยกมา 18,794,307.32           18,385,625.97   
60 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์ 80,000.- 80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายสังเวียน นายสังเวียน เสนอราคาต ่าสุด 71/2564 
 (ไทยอง)                           80,000.-                     80,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         
61 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์ 80,000.- 80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายบุญยืน นายบุญยืน เสนอราคาต ่าสุด 72/2564 
 (ไตหย่า)                           80,000.-                     80,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         
62 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์ 80,000.-       80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางอัญชิตา นางอัญชิตา เสนอราคาต ่าสุด 73/2564 
 (อาข่า)                           80,000.-                     80,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         
63 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์ 80,000.- 80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร.ต.วิสุทธ์ิ ร.ต.วิสุทธ์ิ เสนอราคาต ่าสุด 74/2564 
 (มัง)                          80,000.-                     80,000.-  3 ธ.ค. 2563 

         
64 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์          80,000.-       80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายสงกรานต ์ นายสงกรานต ์ เสนอราคาต ่าสุด 75/2564 
 (อ้ิวเมี้ยน)                           80,000.-                     80,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         
65 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์ 80,000.-       80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายวุฒิพงษ ์ นายวุฒิพงษ ์ เสนอราคาต ่าสุด 76/2564 
 (ลาหู่)                           80,000.-                     80,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         
                 ยอดยกไป 19,274,307.32           18,865,625.97   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 19,274,307.32           18,865,625.97   
66 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์ 80,000.-       80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสุนีรัตน ์  เสนอราคาต ่าสุด 77/2564 
 (ลีซอ)                           80,000.-                     80,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         



67 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์ 80,000.-       80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางยุพารัตน ์ นางยุพารัตน ์ เสนอราคาต ่าสุด 78/2564 
 (บีซู)                           80,000.-                     80,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         
68 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์ 80,000.-       80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางพรสุดา นางพรสุดา เสนอราคาต ่าสุด 79/2564 
 (ปกาเกอญอ)                           80,000.-                     80,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         
69 ซ่อมรถเกรดเดอร์ ทะเบียน ตค-494 46,705.50 46,705.50 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.หัวดอยแทรคเตอร ์ หจก.หัวดอยแทรคเตอร ์ เสนอราคาต ่าสุด 80/2564 
                          46,705.50                   46,705.50  3 ธ.ค. 2563 

         
70 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์          80,000.-       80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางแสงดาว นางแสงดาว เสนอราคาต ่าสุด 81/2564 
 (ไทลื้อ)                            80,000.-                     80,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         
71 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง ทะเบยีน บบ-2085 ชร. 27,300.- 27,300.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านปริญญากลการ ร้านปรญิญากลการ เสนอราคาต ่าสุด 82/2564 
                             27,300.-                     27,300.-  3 ธ.ค. 2563 
         
                 ยอดยกไป 19,668,312.82           19,259,631.47   

         
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 19,668,312.82           19,259,631.47   
73 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง ยี ห้อ โตโยต้า 8,028.83 8,028.83 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โตโยต้าเชียงราย บริษัท โตโยต้าเชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 83/2564 
 ทะเบียน ผฉ-4119 ชร.    จ่ากัด                 8,028.83 จ่ากัด            8,028.83  3 ธ.ค. 2563 
         
74 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์          80,000.-       80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางแสงดาว นางแสงดาว เสนอราคาต ่าสุด 84/2564 
 (ไทใหญ่)                            80,000.-                     80,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         
75 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์          80,000.-       80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายหลง นายหลง เสนอราคาต ่าสุด 85/2564 
 (ดาราอั้ง)                            80,000.-                     80,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         



76 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์          80,000.-       80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางกิ งกานดา นางกิ งกานดา เสนอราคาต ่าสุด 86/2564 
 (ไทอีสาน)                            80,000.-                     80,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         
77 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์          80,000.-       80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายถวัลย ์ นายถวัลย ์ เสนอราคาต ่าสุด 87/2564 
 (ไทเขิน)                           80,000.-                    80,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         
78 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์          80,000.-       80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายสงกรานต ์ นายสงกรานต ์ เสนอราคาต ่าสุด 88/2564 
 (ขมุ)                           80,000.-                     80,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         
         
                 ยอดยกไป 20,076,341.65           19,667,660.30   

 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 20,076,341.65           19,667,660.30   
79 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์          80,000.-       80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายชัยศิลป ์ นายชัยศิลป ์ เสนอราคาต ่าสุด 89/2564 
 (ไทเขิน)                           80,000.-                     80,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         
80 จ้างเหมาจดันิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธ์          80,000.-       80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายสมชัย นายสมชัย เสนอราคาต ่าสุด 90/2564 
 (ลั๊วะ)                           80,000.-                     80,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         
81 จ้างท่าโปสเตอร์ และสื อประชาสมัพันธ์ 165,000.-     165,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน นานา เครื องเขียน ร้าน นานา เครื องเขียน เสนอราคาต ่าสุด 91/2564 
 เพื อใช้ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมไม้ดอก                         165,000.-                  165,000.-  3 ธ.ค. 2563 
 อาเซียน        
         
82 จ้างท่าตรายาง จ่านวน 13 อัน 2,550.- 2,550.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ เสนอราคาต ่าสุด 92/2564 
                               2,550.-                       2,550.-  4 ธ.ค. 2563 
         
83 จ้างท่าป้ายไวนิลหลังด่า พร้อมติดตั้งและ 102,300.- 102,300.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 93/2564 



 รื้อถอน เพื อใช้ประชาสัมพันธ์งานมหกรรม                           102,300.-                   102,300.-  4 ธ.ค. 2563 

 ไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020        
         
         
         
                 ยอดยกไป 20,506,191.65          20,037,510.30   

 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 20,506,191.65          20,037,510.30   
84 จ้างท่าป้ายไวนิลหลังด่า  (พับขอบตอกตาไก่) 6,912.- 6,912.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 94/2564 
 จ่านวน 16 ป้าย เพื อใช้ในการรณรงค์ให้                           6,912.-                       6,912.-  4 ธ.ค. 2563 
 ประชาชนออกมาใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง        
         
85 จ้างท่าสติ๊กเกอร์ จา่นวน 4 อัน เพื อใช้ในการ 3,976.- 3,976.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 95/2564 
 ประชาสมัพันธ์งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน                           3,976.-                       3,976.-  7 ธ.ค. 2563 
 เชียงราย 2020        
         
86 จ้างรื้อถอนตูเหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื อน 5,800.- 5,800.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เชียงรายสุวรรณ หจก.เชียงรายสุวรรณ เสนอราคาต ่าสุด 96/2564 
     การค้า                 5,800.- การค้า              5,800.-  7 ธ.ค. 2563 
         
87 จ้างท่าป้ายตัวอย่างปิดประกาศหน้า 31,104.-       31,104.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 97/2564 
 หน่วยเลือกตั้ง เพื อใช้ในการอบรมคณะ                           31,104-                     31,104.-  7 ธ.ค. 2563 
 กรรมการประจ่าหน่วยเลือกตั้ง        
         
88 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง 176,000.- 176,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สายปญัญา เร็คคอรด์ หจก.สายปญัญา  เสนอราคาต ่าสุด 98/2564 
 สอบจ.และนายก อบจ.    แอนด์ สตูดโิอ     176,000.- เร็คคอรด์ แอนด์ สตดูิโอ       8 ธ.ค. 2563 
      176,000.-   



                 ยอดยกไป 20,729,983.65    20,321,302.30   

         
  
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 20,729,983.65    20,321,302.30   
89 จ้างท่าป้ายประชาสัมพันธ์ เพื อรณรงค์และ 47,400.- 47,400.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน ย.ยักษ์เขี้ยวใหญ ่ ร้าน ย.ยักษ์เขี้ยวใหญ ่ เสนอราคาต ่าสุด 99/2564 
 ป้องกันและลดอุบตัิเหติทางถนน ช่วง                           47,400.-                     47,400.-  8 ธ.ค. 2563 
 เทศกาลขึ้นปีใหม ่        
         
90 จ้างตรวจสอบคุณภาพน้่า แม่น้่าสายหลักของ            50,000.-       50,000.- เฉพาะเจาะจง 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลยัราชภฏั เสนอราคาต ่าสุด 100/2564 
 จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564    เชียงราย            50,000.- เชียงราย         50,000.-  8 ธ.ค. 2563 
         
91 จ้างถ่ายเอกสารเพื อใช้ในการเลือกตั้ง สบอจ. 2,000.-         2,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน โอเค บริการ ร้าน โอเค บริการ เสนอราคาต ่าสุด 102/2564 
 และนายก อบจ.ประจ่าศูนย์ประสานงาน                              2,000.-                       2,000.-  14 ธ.ค. 2563 
 ระดับอ่าเภอเวียงเชียงรุ้ง        
         
92 จ้างถ่ายเอกสาร (เลือกตั้ง) 1,500.-         1,500.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิตอล บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิตอล เสนอราคาต ่าสุด 103/2564 
     มีเดีย                   1,500.- มีเดีย               1,500.-  14 ธ.ค. 2563 
         
93 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง 4,800.-         4,800.- เฉพาะเจาะจง 1.ครัวอ้ายบรู๊ค ครัวอ้ายบรู๊ค เสนอราคาต ่าสุด 104/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอเวียงเชียงรุ้ง                              4,800.-                       4,800.-  14 ธ.ค. 2563 
         
         
                 ยอดยกไป 20,835,683.65    20,427,002.30   

         
 
 



ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 20,835,683.65    20,427,002.30   
94 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง 4,800.-         4,800.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวอัมพร  แก้วสุข .นางสาวอัมพร  แก้วสุข เสนอราคาต ่าสุด 105/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอเวียงแก่น                              4,800.-                       4,800.-  14 ธ.ค. 2563 
         
95 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน พร้อมจัด 58,200.- 58,200.- เฉพาะเจาะจง 1.นายทินการณ์  ทิพย์บุญลือ นายทินการณ์ ทิพย์บญุลือ เสนอราคาต ่าสุด 106/2564 

 สถานที เลือกตั้ง อ่าเภอแม่สรวย                            58,200.-                     58,200.-  15 ธ.ค. 2563 
         
96 จ้างถ่ายเอกสาร (เลือกตั้ง) อ่าเภอแม่สรวย 7,200.-        7,200.- เฉพาะเจาะจง 1.นายสุริยา  ทานุชิค นายสุรยิา  ทานุชิค เสนอราคาต ่าสุด 107/2564 
                               7,200.-                       7,200.-  15 ธ.ค. 2563 
         
97 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง 13,400.- 13,400.- เฉพาะเจาะจง 1.นายชูชาติ  ตระการ .นายชูชาติ  ตระการ เสนอราคาต ่าสุด 108/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอแม่สรวย                            13,400.-                     13,400.-  15 ธ.ค. 2563 
         
98 จ้างถ่ายเอกสาร (เลือกตั้ง) อ่าเภอพญาเม็งราย 5,000.-        5,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน จา จา โฟโต ้ ร้าน จา จา โฟโต ้ เสนอราคาต ่าสุด 109/2564 
                              5,000.-                       5,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
99 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง 7,200.-        7,200.- เฉพาะเจาะจง 1.นางภรภรณ์  เจนป่า นางภรภรณ์  เจนป่า เสนอราคาต ่าสุด 110/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอพญาเม็งราย                              7,200.-                       7,200.-  15 ธ.ค. 2563 
         
         
 ยอดยกไป 20,931,483.65             20,522,802.30   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 



 ยอดยกมา 20,931,483.65             20,522,802.30   
100 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน,จัดสถานที  35,600.- 35,600.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเม็งรายโฆษณา ร้านเม็งรายโฆษณา เสนอราคาต ่าสุด 111/2564 
 พร้อมไฟแสงสว่างศูนย์ประสานงานระดับ                           35,600.-                     35,600.-  15 ธ.ค. 2563 
 อ่าเภอพญาเม็งราย        
         
101 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน,จัดสถานที  22,400.- 22,400.- เฉพาะเจาะจง 1.นายเปียง  หล้าต ิ นายเปียง  หล้าต ิ เสนอราคาต ่าสุด 112/2564 
 พร้อมไฟแสงสว่างศูนย์ประสานงานระดับ                          22,400.-                    22,400.-  15 ธ.ค. 2563 
 อ่าเภอเวียงเชียงรุ้ง        
         
102 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน,จัดสถานที  6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน โอเค บริการ ร้าน โอเค บริการ เสนอราคาต ่าสุด 113/2564 
 พร้อมไฟแสงสว่างศูนย์ประสานงานระดับ                             6,000.-                       6,000.-  15 ธ.ค. 2563 
 อ่าเภอดอยหลวง        

         
103 จ้างซ่อมโคมไฟสปอรต์ไลท์เสาสูงส่องสว่าง           59,000.-       59,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายธนเดช  ประมวล นายธนเดช  ประมวล เสนอราคาต ่าสุด 114/2564 
 ศูนณ์บูรณาการการเรียนรู้ฯ                            59,000.-                     59,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
104 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง 6,900.- 6,900.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสายสุนีย์  วงค์ษา นางสายสุนยี์  วงค์ษา เสนอราคาต ่าสุด 115/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอแม่ลาว                              6,900.-                       6,900.-  15 ธ.ค. 2563 
         
 ยอดยกไป 21,061,283.65    20,652,702.30   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 21,061,283.65    20,652,702.30   
105 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแอดเวอรไทซิ ง มีเดยี ร้านแอดเวอรไทซิ ง มีเดยี เสนอราคาต ่าสุด 116/2564 
 ศูนย์ประสานงานระดับอ่าเภอแมล่าว                             6,000.-                      6,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         



106 จ้างถ่ายเอกสารเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสายสุนีย์  วงค์ษา นางสายสุนยี์  วงค์ษา เสนอราคาต ่าสุด 117/2564 
 สอบจ.และนายก อบจ. อ่าเภอเวียงป่าเป้า                           10,000.-                     10,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
107 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง              13,800.-       13,800.- เฉพาะเจาะจง 1.นางบัวไข  ครุฑใจกล้า นางบัวไข  ครุฑใจกล้า เสนอราคาต ่าสุด 118/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอเวียงป่าเป้า                           13,800.-                     13,800.-  15 ธ.ค. 2563 
         
108 จ้างจัดสถานที พร้อมไฟแสงสว่างศนูย์ 28,700.- 28,700.- เฉพาะเจาะจง 1.นายสมพร  ครีีแก้ว นายสมพร  คีรีแก้ว เสนอราคาต ่าสุด 119/2564 
 ประสานงานระดับอ่าเภอแมล่าว                           28,700.-                     28,700.-  15 ธ.ค. 2563 
         
109 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน 59,400.- 59,400.- เฉพาะเจาะจง 1.นายธงชัย  ถาแก้ว นายธงชัย  ถาแก้ว เสนอราคาต ่าสุด 120/2564 
 ศูนย์ประสานงานระดับอ่าเภอเวียงป่าเป้า                           59,400.-                     59,400.-  15 ธ.ค. 2563 
         
110 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง 8,300.-         8,300.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวลินดา  บุญรัตน ์ นางสาวลินดา  บญุรัตน ์ เสนอราคาต ่าสุด 121/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอเชียงแสน                             8,300.-                      8,300.-  15 ธ.ค. 2563 
 ยอดยกไป 20,187,583.65    20,778,902.30   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 20,187,583.65    20,778,902.30   
111 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน 38,900.- 38,900.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวจีรนันท์ นางสาวจีรนันท์ เสนอราคาต ่าสุด 122/2564 
 ศูนย์ประสานงานระดับอ่าเภอเชียงแสน    สิรินิพพิชฌน์        38,900.- สิรินิพพิชฌน์    38,900.-  15 ธ.ค. 2563 
         
112 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง 5,900.- 5,900.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสมเลย  อุดขา นางสมเลย  อุดขา เสนอราคาต ่าสุด 123/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอป่าแดด                              5,900.-                       5,900.-  15 ธ.ค. 2563 
         
113 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน 31,700.-       31,700.- เฉพาะเจาะจง 1.นายชัยมงคล  บุญโต นายชัยมงคล  บุญโต เสนอราคาต ่าสุด 124/2564 
 ศูนย์ประสานงานระดับอ่าเภอเชียงแสน                            31,700.-                     31,700.-  15 ธ.ค. 2563 



         
114 จ้างถ่ายเอกสารเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางรัชนี  ธิดา .นางรัชนี  ธิดา เสนอราคาต ่าสุด 125/2564 
 สอบจ.และนายก อบจ. อ่าเภอแมส่าย                             7,000.-                       7,000.-  15 ธ.ค. 2563 

         
115 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง           10,700.-       10,700.- เฉพาะเจาะจง 1.นางกมรัตน์  เชียงหว่อง นางกมรัตน์  เชียงหว่อง เสนอราคาต ่าสุด 126/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอแม่สาย                            10,700.-                     10,700.-  15 ธ.ค. 2563 
         
116 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน 8,000.- 8,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท คลาสิฟายด ์ บริษัท คลาสิฟายด ์ เสนอราคาต ่าสุด 127/2564 
 ศูนย์ประสานงานระดับอ่าเภอแมส่าย    ซัพพลาย               8,000.- ซัพพลาย           8,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
 ยอดยกไป 21,289,783.65    20,881,102.30   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 21,289,783.65    20,881,102.30   
117 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน,จัดสถานที  43,200.- 43,200.- เฉพาะเจาะจง 1.นายฤทธิชัย  กันจันทร์วงศ์ นายฤทธิชัย กันจันทร์วงศ ์ เสนอราคาต ่าสุด 128/2564 
 พร้อมไฟแสงสว่างศูนย์ประสานงานระดับ                            43,200.-                     43,200.-  15 ธ.ค. 2563 
 อ่าเภอแม่ฟ้าหลวง        
118 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง 8,400.- 8,400.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวไพริน  กิตตสิิริกลุ นางสาวไพริน  กิตติสริิกุล เสนอราคาต ่าสุด 129/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอแม่สาย                              8,400.-                       8,400.-  15 ธ.ค. 2563 
 อ่าเภอแม่ฟ้าหลวง        
         
119 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน,จัดสถานที  48,100.-       48,100.- เฉพาะเจาะจง 1.นายศรียนต์  จันทาพูน นายศรียนต์  จันทาพูน เสนอราคาต ่าสุด 130/2564 
 พร้อมไฟแสงสว่างศูนย์ประสานงานระดับ                           48,100.-                     48,100.-  15 ธ.ค. 2563 
 อ่าเภอแม่สาย        
         
120 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง 35,400.-       35,400.- เฉพาะเจาะจง 1.นางอรวรรณ   มาลารตัน ์ นางอรวรรณ   มาลารตัน ์ เสนอราคาต ่าสุด 131/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอแม่สาย                            35,400.-                     35,400.-  15 ธ.ค. 2563 



 อ่าเภอเมือง        
         

121 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน 8,000.- 8,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน พี พี กราฟฟิค ร้าน พี พี กราฟฟิค เสนอราคาต ่าสุด 132/2564 

 ศูนย์ประสานงานระดับอ่าเภอเมือง                             8,000.-                       8,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
 ยอดยกไป 21,432,883.65    21,024,202.30   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 21,432,883.65    21,024,202.30   
122 จัดสถานที พร้อมไฟแสงสว่างศูนยป์ระสานงาน 20,000.- 20,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเชียงรายอินทีเรียดไีซน ์ ร้านเชียงรายอินทีเรีย เสนอราคาต ่าสุด 133/2564 
 อ่าเภอเมือง                            20,000.- ดีไซน์            20,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
123 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน,จัดสถานที  106,200.- 106,200.- เฉพาะเจาะจง 1.นายสุรินทร์  กันทะวงศ ์ นายสุรินทร์  กันทะวงศ์ เสนอราคาต ่าสุด 134/2564 
 พร้อมไฟแสงสว่างศูนย์ประสานงานระดับ                          106,200.-                   106,200.-  15 ธ.ค. 2563 
 อ่าเภอเมือง        
         
124 จ้างถ่ายเอกสารเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 30,000.-       30,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางวัชรี  บุรารักษ์ นางวัชรี  บุรารักษ์ เสนอราคาต ่าสุด 135/2564 
 สอบจ.และนายก อบจ. อ่าเภอเมอืง                           30,000.-                     30,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
125 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง 5,500.- 5,500.- เฉพาะเจาะจง 1.นางวราภรณ์  อินต๊ะยศ นางวราภรณ์  อินต๊ะยศ เสนอราคาต ่าสุด 136/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอแม่สาย                              5,500.-                       5,500.-  15 ธ.ค. 2563 
 อ่าเภอขุนตาล        
         
126 จัดสถานที พร้อมไฟแสงสว่างศูนยป์ระสานงาน 24,500.-       24,500.- เฉพาะเจาะจง 1.นายสายันร์  รักค่า นายสายันร์  รักค่า เสนอราคาต ่าสุด 137/2564 
 อ่าเภอขุนตาล          24,500.-                     24,500.-  15 ธ.ค. 2563 
         



         
 ยอดยกไป 21,619,083.65    21,210,402.30   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 21,619,083.65    21,210,402.30   
127 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านรีเอทีฟ ดิจิตอล ร้านรีเอทีฟ ดิจติอล เสนอราคาต ่าสุด 138/2564 
 ศูนย์ประสานงานระดับอ่าเภอขุนตาล    มีเดีย                   6,000.- มีเดีย               6,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
128 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง 15,600.- 15,600.- เฉพาะเจาะจง 1.นางวันเพ็ญ ขัดพะนัด นางวันเพ็ญ ขัดพะนัด เสนอราคาต ่าสุด 139/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอแม่สาย                            15,600.-                     15,600.-  15 ธ.ค. 2563 
 อ่าเภอแม่จัน        
         
129 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน 8,000.-        8,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายเจนณรงค์  ศรีชัยยา นายเจนณรงค์  ศรีชัยยา เสนอราคาต ่าสุด 140/2564 
 ศูนย์ประสานงานระดับอ่าเภอแมจ่ัน                              8,000.-                       8,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
130 จัดสถานที พร้อมไฟแสงสว่างศูนยป์ระสานงาน 62,800.- 62,800.- เฉพาะเจาะจง 1.นายธนดล  รัตนะแสง นายธนดล  รตันะแสง เสนอราคาต ่าสุด 141/2564 
 อ่าเภอแม่จัน                            62,800.-                     62,800.-  15 ธ.ค. 2563 
         
131 จ้างถ่ายเอกสารเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายปฐวี  ปันวารี นายปฐวี  ปันวารี เสนอราคาต ่าสุด 142/2564 
 สอบจ.และนายก อบจ. อ่าเภอเมอืง                              5,000.-                       5,000.-  15 ธ.ค. 2563 

 อ่าเภอแม่จัน        
         
         
         
 ยอดยกไป 21,716,483.65    21,307,802.30   

         



 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 21,716,483.65        21,307,802.30   
132 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง 8,300.- 8,300.- เฉพาะเจาะจง 1.นางเสงี ยม  สุขใจ นางเสงี ยม  สุขใจ เสนอราคาต ่าสุด 143/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอแม่สาย                             8,300.-                       8,300.-  15 ธ.ค. 2563 
 อ่าเภอเวียงชัย        
         
133 จ้างถ่ายเอกสารเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางจิระฐา  อัตกะจา นางจิระฐา  อัตกะจา เสนอราคาต ่าสุด 144/2564 
 สอบจ.และนายก อบจ. อ่าเภอเวียงชัย                              10,000.-                     10,000.-  15 ธ.ค. 2563 

         
134 จัดสถานที พร้อมไฟแสงสว่างศูนยป์ระสานงาน            32,900.-      32,900.- เฉพาะเจาะจง 1.นายสงกรานต์  วงศ์ชัย นายสงกรานต์  วงศ์ชัย เสนอราคาต ่าสุด 145/2564 
 อ่าเภอเวียงชัย                              32,900.-                     32,900.-  15 ธ.ค. 2563 
         
135 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายพรมมิน  อาโปทา นายพรมมิน  อาโปทา เสนอราคาต ่าสุด 146/2564 
 ศูนย์ประสานงานระดับอ่าเภอเวียงชัย                               6,000.-                       6,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
136 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน พี ดี ปริ้นติ้ง ร้าน พี ดี ปริ้นติ้ง เสนอราคาต ่าสุด 148/2564 
 ศูนย์ประสานงานระดับอ่าเภอเวียงเชียงรุ้ง                                6,000.-                       6,000.-  15 ธ.ค. 2563 

         
137 จ้างถ่ายเอกสารเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 11,095.-       11,095.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เฟิร์สเครื องเขียน หจก.เฟิรส์เครื องเขียน เสนอราคาต ่าสุด 149/2564 
 สอบจ.และนายก อบจ. อ่าเภอเชียงของ    แอนด์ ก็อปปี้ปริ้น     11,095.- แอนด์ ก็อปปี้ปริ้น    15 ธ.ค. 2563 
                          11,095.-   
 ยอดยกไป 21,790,778.65           21,382,097.30   

         
 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่



หรือจ้าง จ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

คัดเลือกโดย
สรุป 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

 ยอดยกมา 21,790,778.65           21,382,097.30   
138 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง 10,400.- 10,400.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสุพิน  ชื นชม นางสุพิน  ชื นชม เสนอราคาต ่าสุด 150/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอแม่สาย                           10,400.-                     10,400.-  15 ธ.ค. 2563 
 อ่าเภอเชียงของ        
         
139 จ้างถ่ายเอกสารเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสุพิน  ชื นชม นางสุพิน  ชื นชม เสนอราคาต ่าสุด 151/2564 
 สอบจ.และนายก อบจ. อ่าเภอพาน                            10,000.-                     10,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
140 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง 25,300.-       25,300.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวจิราวรรณ  บญุศร ี นางสาวจิราวรรณ  บุญศร ี เสนอราคาต ่าสุด 152/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอแม่สาย                            25,300.-                     25,300.-  15 ธ.ค. 2563 
 อ่าเภอพาน        
         
141 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายธง  ศรีริตา นายธง  ศรีริตา เสนอราคาต ่าสุด 153/2564 
 ศูนย์ประสานงานระดับอ่าเภอเชียงของ                              6,000.-                       6,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
142 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน 8,500.- 8,500.- เฉพาะเจาะจง 1.นายประดิษฐ์  ใจอิน 1.นายประดิษฐ์  ใจอิน เสนอราคาต ่าสุด 154/2564 
 ศูนย์ประสานงานระดับอ่าเภอพาน    8,500.- 8,500.-  15 ธ.ค. 2563 
         

         
 ยอดยกไป 21,850,978.65           2,442,297.30   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 21,850,978.65           2,442,297.30   
143 จัดสถานที พร้อมไฟแสงสว่างศูนยป์ระสานงาน 95,400.- 95,400.- เฉพาะเจาะจง 1.นายดุสติ  คันทะวัง นายดุสติ  คันทะวัง เสนอราคาต ่าสุด 155/2564 



 อ่าเภอพาน                           95,400.-                     95,400.-  15 ธ.ค. 2563 
         
144 จ้างท่าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ 1,600.- 1,600.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 156/2564 
 พระเจ้าอยูห่ัว ขนาด 24x32 น้ิว พร้อม                           1,600.-                     1,600.-  15 ธ.ค. 2563 
 กรอบไม้ จ่านวน 1ป้าย        
         
145 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายเอกลักษณ์  วงศ์ขาว นายเอกลักษณ์  วงศ์ขาว เสนอราคาต ่าสุด 157/2564 
 ศูนย์ประสานงานระดับอ่าเภอเทิง                              6,000.-                       6,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
146 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง 15,800.- 15,800.- เฉพาะเจาะจง 1.นางจันทนีย์  มงคลไชยสิทธ์ นางจันทนีย์มงคลไชยสิทธ์ เสนอราคาต ่าสุด 158/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอแม่สาย                           15,800.-                     15,800.-  15 ธ.ค. 2563 
 อ่าเภอเทิง        
         
147 จ้างถ่ายเอกสารเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 7,000.-         7,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านวรัญญาก็อปปี ้ ร้านวรัญญาก็อปปี ้ เสนอราคาต ่าสุด 159/2564 
 สอบจ.และนายก อบจ. อ่าเภอเทิง                              7,000.-                       7,000.-  15 ธ.ค. 2563 
         
         
              ยอดยกไป 21,976,778.65    21,568,097.30   

         
 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 21,976,778.65    21,568,097.30   
148 จัดสถานที พร้อมไฟแสงสว่างศูนยป์ระสานงาน 59,400.- 59,400.- เฉพาะเจาะจง 1.นายวิสุทธิ์  ปัญญายม   นายวิสุทธิ์  ปัญญายม   เสนอราคาต ่าสุด 160/2564 
 อ่าเภอเทิง                           59,400.-                     59,400.-  15 ธ.ค. 2563 
         
149 จ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบตัิภารกิจ ของ 85,645.- 85,645,- เฉพาะเจาะจง 1.นายก้องเกียรติ   นายก้องเกียรติ   เสนอราคาต ่าสุด 161/2564 



 ส่านักงานช่าง    เมืองมาหลา้         85,645,- เมืองมาหลา้     85,645,-  15 ธ.ค. 2563 
         
150 จ้างเหมาตดิตั้งเสียงตามสาย ภายในงาน 131,685.-        131,685.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวมาลี  พันธุ์ศรเีกต ุ นางสาวมาลี  พันธุ์ศรเีกต ุ เสนอราคาต ่าสุด 162/2564 
 มหกรรมไม้ดอกอาเซียน                          131,685.-                   131,685.-  15 ธ.ค. 2563 
         
151 จัดสถานที พร้อมไฟแสงสว่างศูนยป์ระสานงาน 43,200.- 43,200.- เฉพาะเจาะจง 1.นายธง  ศรีริตา นายธง  ศรีริตา เสนอราคาต ่าสุด 163/2564 
 อ่าเภอเชียงของ                           43,200.-                     43,200.-  15 ธ.ค. 2563 
         
152 จัดสถานที พร้อมไฟแสงสว่างศูนยป์ระสานงาน          18,200.-         18,200.- เฉพาะเจาะจง 1.นายอุเทน  ค่าเงิน นายอุเทน  ค่าเงิน เสนอราคาต ่าสุด 164/2564 
 อ่าเภอดอยหลวง                           18,200.-                     18,200.-  15 ธ.ค. 2563 
         
153 จ้างท่าป้ายแสดงผลการนับคะแนน 6,000.-           6,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ห้องภาพเวียงแก่น ห้องภาพเวียงแก่น เสนอราคาต ่าสุด 165/2564 
 ศูนย์ประสานงานระดับอ่าเภอเวียงแก่น    คัลเลอร์แล็ป          6,000.- คัลเลอร์แล็ป      6,000.-  15 ธ.ค. 2563 
              ยอดยกไป 22,320,908.65      21,312,227.30   

         
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 22,320,908.65      21,312,227.30   
154 จัดสถานที พร้อมไฟแสงสว่างศูนยป์ระสานงาน 22,400.- 22,400.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเวียงแก่น  ร้านเวียงแก่น  เสนอราคาต ่าสุด 166/2564 
 อ่าเภอเวียงแก่น    อิเล็กทรอนิกส์      22,400.- อิเล็กทรอนิกส์   22,400.-  16 ธ.ค. 2563 
         
155 จ้างเหมาจดับูธนิทรรศการดอกไม้เมืองหนาว 40,000.- 40,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟลาวเวอร์ช็อป ร้านฟลาวเวอร์ช็อป เสนอราคาต ่าสุด 167/2564 
 (พร้อมรื้อถอน)                           40,000.-                     40,000.-  17 ธ.ค. 2563 
         
156 จ้างท่าสติ๊กเกอร์พีวีซี และป้ายไวนิล 11 ป้าย 163,295.-     163,295.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 168/2564 
                            163,295.-                  163,295.-     17 ธ.ค. 2563 
         
157 จ้างท่าอาหารและเครื องดื มในวันเลือกตั้ง 3,400.- 3,400.- เฉพาะเจาะจง 1.นางอรอุมา  อุฬารโชค นางอรอุมา  อุฬารโชค เสนอราคาต ่าสุด 169/2564 
 ประจ่าศูนย์เลือกตั้งประจ่าอ่าเภอแม่สาย                              3,400.-                       3,400.-  17 ธ.ค. 2563 



 อ่าเภอดอยหลวง        
158 จ้างจัดท่าป้ายไวนิล         56,383.-       56,383.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 170/2564 
                             56,383.-                     56,383.-     18 ธ.ค. 2563 
         
159 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงซ่อมแซมระบบประปา 13,846.23    13,846.23 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 171/2564 
 หมู่ที  9 ต่าบลสถาน อ่าเภอเชียงของ                         13,846.23                   13,846.23  21 ธ.ค. 2563 
         
              ยอดยกไป 22,620,232.88    21,211,551.53   

         
 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 22,620,232.88    21,211,551.53   
160 จ้างส่ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ 50,000.- 50,000.- เฉพาะเจาะจง 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี เสนอราคาต ่าสุด 172/2564 
 ของ อบจ.ปี 2564    ราชมงคลลา้นนาเชียงราย ราชมงคลลา้นนาเชียงราย  22 ธ.ค. 2563 
                            50,000.-                     50,000.-   
         
161 จ้างจัดท่าชุดวางแอลกอฮอล์ แบบเหยียบ 27,700.- 27,700.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พิภพก่อสร้าง หจก.พิภพก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 173/2564 
 จ่านวน 30 ชุด                           27,700.-                     27,700.-  22 ธ.ค. 2563 
         
162 จ้างเหมาเชื อมต่อระบบไฟฟ้า 22,306.48    22,306.48 เฉพาะเจาะจง 1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เสนอราคาต ่าสุด 174/2564 
     จังหวัดเชียงราย   22,306.48 จังหวัดเชียงรา22,306.48  23 ธ.ค. 2563 
         
163 จ้างจัดท่าป้ายประชาสัมพันธเ์พื อใช้ในงาน 14,127.90    14,127.90 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 175/2564 
 มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย                          14,127.90                   14,127.90     23 ธ.ค. 2563 
         
164 จ้างจัดเลีย้งอาหารเย็นและอาหารว่างเพื อ 63,000.- 63,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางวันเย็น  เรือนค่า นางวันเย็น  เรือนค่า เสนอราคาต ่าสุด 176/2564 



 เลี้ยงรับรองหน่วยงานรักษาความปลอดภัย                           63,000.-                     63,000.-  23 ธ.ค. 2563 
 เจ้าหน้าที  และ ผู้ร่วมเข้าเฝ้าทูลกระหม่อมฯ        
         
         
              ยอดยกไป 22,979,267.26    22,388,685.91   

         
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
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จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 22,979,267.26    22,388,685.91   
165 จ้างจัดเลีย้งอาหารเช้าพร้อมเครื องดื มในการ 62,500.- 62,500.- เฉพาะเจาะจง 1.นางวันเย็น  เรือนค่า นางวันเย็น  เรือนค่า เสนอราคาต ่าสุด 177/2564 
 พบปะหารือข้าราชการประจ่าเดือน ธ.ค 63                           62,500.-                     62,500.-  23 ธ.ค. 2563 
         
166 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนตส์่วนกลาง 15,000.- 15,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านมณฑลการช่าง ร้านมณฑลการช่าง เสนอราคาต ่าสุด 178/2564 
 ยี ห้อ มาสดา้ ทะเบียน บบ 9363 ชร.                          15,000.-                    15,000.-  23 ธ.ค. 2563 
         
167 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนตส์่วนกลาง 2,272.68      2,272.68 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โตโยต้า เชียงราย บริษัท โตโยต้า เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 179/2564 
 ยี ห้อโตโยต้า ทะเบยีน กษ 8383 ชร.                           2,272.68                    2,272.68  28 ธ.ค. 2563 
         
168 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง และ 28,001.90 28,001.90 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.หัวดอยแทรคเตอร ์ หจก.หัวดอยแทรคเตอร ์ เสนอราคาต ่าสุด 180/2564 
 รถขุดตีนตะขาบ                        28,001.90                  28,001.90  28 ธ.ค. 2563 

                             
169 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง จ่านวน  4 คัน           85,110.-       85,110.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านปริญญากลการ ร้านปรญิญากลการ เสนอราคาต ่าสุด 181/2564 
                             85,110.-                     85,110.-  28 ธ.ค. 2563 
         
170 จ้างท่าตรายาง จ่านวน 7 ดวง 1,850.-        1,850.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ เสนอราคาต ่าสุด 182/2564 
                             1,850.-                     1,850.-  30 ธ.ค. 2563 
         



              ยอดยกไป 22,992,101.84    22,583,420.49   
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 ยอดยกมา 22,992,101.84    22,583,420.49   
171 จ้างท่าป้ายประชาสัมพันธ์เพื อใช้ในงาน        
 มหกรรมมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020 8,980.-         8,980.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 183/2564 
                               8,980.-                       8,980.-     1 ธ.ค. 2563 
         
172 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2564 150,000.- 150,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 49/2564 
                           150,000.-                   150,000.-  1 ธ.ค. 2563 
         
173 เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ่านวน 5 ชุด 97,500.-       97,500.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งราย ซัพพลาย หจก.เม็งราย ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 50/2564 
     เซอร์วิส              97,500.- เซอร์วิส           97,500.-  1 ธ.ค. 2563 
         
174 จัดซื้อวัสดสุ่านักงาน จ่านวน 10 รายการ 24,848.- 24,848.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วิทวัสการค้า บริษัท วิทวัสการค้า เสนอราคาต ่าสุด 51/2564 
                             24,848.-                     24,848.-  3 ธ.ค. 2563 

         
175 จัดซื้อผ้าระบายสีม่วง จ่านวน 20 มัวน          28,000.-      28,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาววิรัลพัชร นางสาววิรัลพัชร เสนอราคาต ่าสุด 52/2564 

     จันทร์ดวง           28,000.- จันทร์ดวง        28,000.-  3 ธ.ค. 2563 
         
176 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง เพื อใช้ในโครงการปรับ 39,703.54   39,703.54 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 53/2564 
 เกลี ยลานอเนกประสงค์ หมู่ที  5 ตา่บลป่าตึง                         39,703.54                  39,703.54  3 ธ.ค. 2563 
 อ่าเภอแม่จัน        
 ยอดยกไป 23,341,133.38    22,332,452.03   
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 ยอดยกมา 23,341,133.38    22,332,452.03   
177 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 8,490.- 8,490.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เวียงแก่นปิโตรเลี ยม หจก.เวียงแก่นปิโตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 54/2564 
 อ่าเภอเวียงแก่น                              8,490.-                      8,490.-  7 ธ.ค. 2563 
         
178 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 8,673.- 8,673.- เฉพาะเจาะจง 1.สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาต ่าสุด 55/2564 
 อ่าเภอพญาเม็งราย     พญาเม็งราย          8,673.-  พญาเม็งราย      8,673.-  7 ธ.ค. 2563 
         
179 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 9,933.-        9,933.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปิยะพรเจรญิกิจ หจก.ปิยะพรเจรญิกิจ เสนอราคาต ่าสุด 56/2564 
 อ่าเภอแม่ฟ้าหลวง                              9,933.-                       9,933.-  7 ธ.ค. 2563 
         
180 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 13,490.-       13,490.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นครพาทรัพย์เจริญ บริษัท นครพาทรัพย์เจริญ เสนอราคาต ่าสุด 57/2564 
 อ่าเภอเชียงของ                           13,490.-                   13,490.-  7 ธ.ค. 2563 

         
181 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง           17,621.-       17,621.- เฉพาะเจาะจง 1.สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาต ่าสุด 58/2564 
 อ่าเภอเทิง                           17,621.- เมืองเทิง         17,621.-  7 ธ.ค. 2563 
         
182 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง           16,800.-       16,800.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เชียงรายกิตติรตัน ์ หจก.เชียงรายกติติรตัน ์ เสนอราคาต ่าสุด 59/2564 
 อ่าเภอเวียงป่าเป้า                            16,800.-                     16,800.-  7 ธ.ค. 2563 
 ยอดยกไป 23,416,140.38    23,007,459.03   
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 ยอดยกมา 23,416,140.38    23,007,459.03   
183 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง           7,794.-       7,794.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 60/2564 



 อ่าเภอแม่ลาว                            7,794.-                     7,794.-  7 ธ.ค. 2563 
         
184 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง           38,400.-       38,400.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เด่นห้าปิโตรเลี ยม บริษัท เด่นห้าปิโตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 61/2564 
 อ่าเภอเมือง                            38,400.-                     38,400.-  8 ธ.ค. 2563 
         
185 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง           4,900.-      4,900.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ภาณุ ออยส์ เซอร์วสิ หจก.ภาณุ ออยส์ เซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 62/2564 
 อ่าเภอดอยหลวง                            4,900.-                     4,900.-  8 ธ.ค. 2563 
         
186 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง           12,575.-       12,575.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปิยะพรเจรญิกิจ หจก.ปิยะพรเจรญิกิจ เสนอราคาต ่าสุด 63/2564 
 อ่าเภอแม่สาย                            12,575.-                     12,575.-  8 ธ.ค. 2563 

         
187 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง           7,369.-         7,369.- เฉพาะเจาะจง 1.สหกรณ์พญาเม็งราย สหกรณ์พญาเม็งราย เสนอราคาต ่าสุด 65/2564 
 อ่าเภอขุนตาล                              7,369.-                       7,369.-  8 ธ.ค. 2563 
         
188 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อในการพัฒนาบ่อ 145,754.28- 145,754.28 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 66/2564 
 บาดาล (ครั้งที  1)                      145,754.28.-                 145,754.28  8 ธ.ค. 2563 
         
 ยอดยกไป 23,632,932.66    23,224,251.31   
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 ยอดยกมา 23,632,932.66    23,224,251.31   
189 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง           7,688.-         7,688.- เฉพาะเจาะจง 1.สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด เสนอราคาต ่าสุด 67/2564 
 อ่าเภอป่าแดด                              7,688.-                       7,688.-  8 ธ.ค. 2563 
         
190 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 16,941.- 16,941.- เฉพาะเจาะจง 1.สหกรณ์การเกษตรมาจัน สหกรณ์การเกษตรแม่จัน เสนอราคาต ่าสุด 67/2564 
 อ่าเภอแม่จัน                            16,941.-                    16,941.-  8 ธ.ค. 2563 
         



191 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 10,187.- 10,187.- เฉพาะเจาะจง 1.สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาต ่าสุด 69/2564 
 อ่าเภอเชียงแสน    เชียงแสน               7,688.- เชียงแสน          7,688.-  8 ธ.ค. 2563 
         
192 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 8,792.- 8,792.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เพียวพลังงานไทย บริษัท เพียวพลังงานไทย เสนอราคาต ่าสุด 70/2564 
 อ่าเภอเวียงชัย                              8,792.-                       8,792.-  8 ธ.ค. 2563 

         
193 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง             5,796.-        5,796.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ชัยวัฒน์ ออยส์ บริษัท ชัยวัฒน์ ออยส์ เสนอราคาต ่าสุด 71/2564 
 อ่าเภอเวียงเชียงรุ้ง                             5,796.-                       5,796.-  8 ธ.ค. 2563 
         
194 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 26,875.- 26,875.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.หลิ มเซ่งพงษ ์ หจก.หลิ มเซ่งพงษ์ เสนอราคาต ่าสุด 72/2564 
 อ่าเภอพาน                            26,875.-                     26,875.-  8 ธ.ค. 2563 
         
 ยอดยกไป 23,709,211.66    23,298,031.31   
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 ยอดยกมา 23,709,211.66    23,298,031.31   
195 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 15,092.- 15,092.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.แม่สรวยปิโตรเลี ยม .หจก.แม่สรวยปิโตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 73/2564 
 อ่าเภอแม่สรวย    15,092.-                    15,092.-  8 ธ.ค. 2563 
         
196 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้โครงการปรับปรุง 50,234.73 50,234.73 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 74/2564 
 สนามยิงปืนรณยุทธ กองพันทหารราบที  3                        50,234.73                   50,234.73  9 ธ.ค. 2563 
         
197 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้โครงการปรับปรุง 175,428.19 175,428.19 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 75/2564 
 สถานที บริเวณจัดงานมหกรรมไมด้อก                       175,428.19                175,428.19  9 ธ.ค. 2563 
 อาเซียน 2020        



         
198 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 54,923.- 54,923.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านจีรพันธ์การคา้ ร้านจีรพันธ์การค้า เสนอราคาต ่าสุด 76/2564 
                           54,923.-                     54,923.-  15 ธ.ค. 2563 
         
199 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 10,500.- 10,500.- เฉพาะเจาะจง 1.นายจตุพร  ลีนาจันทร ์ นายจตุพร  ลีนาจันทร ์ เสนอราคาต ่าสุด 77/2564 
 อ่าเภอแม่สรวย    10,500.-                     10,500.-  15 ธ.ค. 2563 
         
200 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 7,000.-         7,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นายจิรวัฒน์  เจ็นป่า นายจิรวัฒน์  เจ็นป่า เสนอราคาต ่าสุด 78/2564 
 อ่าเภอพญาเม็งราย                              7,000.-                       7,000.-  16 ธ.ค. 2563 
 ยอดยกไป 24,022,389.58        23,611,209.23   

         
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 
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เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 24,022,389.58        23,611,209.23   
201 จัดซื้อซิมการ์ด สา่หรับใช้อินเตอรเ์น็ต เพื อ 5,400.- 5,400.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กสท.โทรคมนาคม บริษัท กสท.โทรคมนาคม เสนอราคาต ่าสุด 79/2564 
 รับส่งข้อมูบผลคะแนนในการเลือกตั้ง    จ่ากัด (มหาชน)     5,400.- จ่ากัด (มหาชน)   5,400.-  16 ธ.ค. 2563 
         
202 เช่าเครื องเสยีงเพื อใช้ในการเลือกตั้ง 7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเวียงแก่น  ร้านเวียงแก่น  เสนอราคาต ่าสุด 80/2564 
 อ่าเภอเวียงแก่น    อิเล็กทรอนิกส์        7,000.- อิเล็กทรอนิกส์   7,000.-  16 ธ.ค. 2563 
         
203 จัดซื้อเครื องวัดอณุหภมูิ เพื อใช้ในการเลือกตั้ง 550,000.-     550,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอ็ม เอ็น เคมีคอล บริษัท เอ็ม เอ็น เคมีคอล เสนอราคาต ่าสุด 81/2564 
     999 จ่ากัด         550,000.- 999 จ่ากัด     550,000.-  17 ธ.ค. 2563 
         
204 จัดซื้อชุดอุปกรณ์ในการจัดท่ากระดาน 55,000.- 55,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พิภพก่อสร้าง หจก.พิภพก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 82/2564 
 ไวท์บอร์ด จ่านวน 12 รายการ                           55,000.-                     55,000.-  17 ธ.ค. 2563 

 เพื อใช้ในการเลือกตั้ง        
         
205 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงโครงการซ่อมแซมระบบ 13,846.23 13,846.23 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 83/2564 



 ประปา หมู่ที  9 ต่าบลสถาน อ.เชียงของ                        13,846.23                 13,846.23  21 ธ.ค. 2563 
         
206 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงปรับปรุงถนนลาดยาง 35,789.04     35,789.04 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 84/2564 
 สายทางด้านหลัง สนง.อบจ.                       35,789.04                 35,789.04  21 ธ.ค. 2563 
 ยอดยกไป 24,689,424.85    24,278,244.50   

         
 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 24,689,424.85    24,278,244.50   
207 เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ่านวน 5 จุด 80,000.- 80,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เชียงรายโปรเฟส หจก.เชียงรายโปรเฟส เสนอราคาต ่าสุด 85/2564 
 เพื อสังเกตการณ์จดุคัดกรอง บริเวณสวนไม้งาม    ชั นแนล              80,000.- ชั นแนล           80,000.-  22 ธ.ค. 2563 
 ริมน้่ากก        
208 จัดซื้อน่้าดื ม ประจ่าเดือน ธันวาคม 2563 47,390.- 47,390.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปวรพร หจก.ปวรพร เสนอราคาต ่าสุด 86/2564 
                            47,390.-                     47,390.-  23 ธ.ค. 2563 
         
209 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าส่าหรับจดุตรวจโควิด 19 229,000.-    229,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน ที ดี อิเล็คทรอนิกส ์ ร้าน ที ดี อิเล็คทรอนิกส ์ เสนอราคาต ่าสุด 87/2564 
 บริเวณโดยรอบงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน                         229,000.-                  229,000.-  23 ธ.ค. 2563 
 เชียงราย 2020        
         
210 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงโครงการขดุเจาะ 174,788.96 174,788.96 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 88/2564 
 บ่อบาดาล ครั้งที  2                       174,788.96                 174,788.96  23 ธ.ค. 2563 
         
211 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 499,350.- 499,350.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทยเบสท์ (2009) บริษัท ไทยเบสท์ (2009) เสนอราคาต ่าสุด 89/2564 
                           499,350.-                   499,350.-  30 ธ.ค. 2563 
212 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 333,845.- 333,845.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านจิรพันธ์ การค้า ร้านจิรพันธ์ การคา้ เสนอราคาต ่าสุด 90/2564 
                         333,845.-                  333,845.-  30 ธ.ค. 2563 



213 จัดซื้อวัสดสุ่านักงาน 429,349.-     429,349.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วิทวัสการค้า บริษัท วิทวัสการค้า เสนอราคาต ่าสุด 91/2564 
                          429,349.-                   429,349.-  30 ธ.ค. 2563 

 รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 26,483,147.81    26,071,967.46   
 

สรุปการด าเนินการจัดจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
1 ขุดลอกอ่างน้่าหลงและล่าเหมืองสง่น้่า           500,000.-     500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอ พี พี บิวดิ้ง หจก.เอ พี พี บิวดิ้ง   
 หมู่ที  9 ต่าบลแม่ข้าวตม้ อ่าเภอเมอืง                           498,000.-                   498,000.- เสนอราคาต ่าสุด 73/2564 
        8 ม.ค.2564 
         
2 จัดซื้อหินคลุก (หลวม) จ่านวน 871 ลูกบาศก์ 490,616.88 490,616.88 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ก่อทรัพย์ตระการ หจก.ก่อทรัพย์ตระการ เสนอราคาต ่าสุด 29/2564 
 เมตร เพื อใช้ในการปรับปรุงถนนหนิคลุก    489,502.-                  489,502.-  11 ม.ค.2564 
 หมู่ที  10 ต่าบลสถาน –หมู่ที  18        

 ต่าบลศรีดอนชัย อ่าเภอเชียงของ        
         
3 ซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลือน  (ฐานรางลอย 490,000.- 490,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เชียงรายสุวรรณการค้า หจก.เชียงรายสุวรรณ เสนอราคาต ่าสุด 30/2564 

 ระบบพวงมาลยั)                            490,000.- การค้า          490,000.-  12 ม.ค.2564 
         
4 จัดซื้อวัสดเุพื อซ่อมแซมห้องท่างานต่างๆ 110,420.03  110,420.03 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พิภพ ก่อสร้าง หจก.พิภพ ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 31/2564 
 ภายใน สนง.อบจ.เชียงราย                            109,000.-                   109,000.-  18 ม.ค.2564 
         
5 จัดซิ้อกล้องระดับ จ่านวน 2 ชุด 68,000.- 60,800.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ฟลาวเวอร์มาร์ท บริษัท ฟลาวเวอร์มาร์ท เสนอราคาต ่าสุด 32/2564 
     60,000.-                    60,000.-  22 ม.ค.2564 
 ยอดยกไป 1,659,036.91          1,646,502   

         
 



 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
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จ้าง 
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ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 1,659,036.91          1,646,502   
6 เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื องพิมพ์และเครื อง 34,722.- 34,722.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งราย ซัพพลาย หจก.เม็งราย ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 34/2564 
 ส่ารองไฟ จ่านวน 2 ชุด    เซอร์วิส              34,722.- เซอร์วิส           34,722.-  4 ม.ค.2564 
         
7 จ้างท่าตรายาง จ่านวน 27 ดวง 8,690.- 8,690.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ เสนอราคาต ่าสุด 184/2564 
                              8,690.-                       8,690.-  5 ม.ค.2564 
         
8 จ้างตรวจเช็ค และซ่อมรถยนตส์่วนกลาง 4,000.-         4,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านมณฑลการช่าง ร้านมณฑลการช่าง เสนอราคาต ่าสุด 185/2564 
 ยี ห้อ เซฟโรเลต ทะเบียน กจ-7212 ชร                             4,000.-                       4,000.-  6 ม.ค.2564 
         
9 จ้างตรวจเช็ค และซ่อมรถยนตส์่วนกลาง 5,850.76 5,850.76 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มิตซูพันล้าน บริษัท มิตซูพันล้าน เสนอราคาต ่าสุด 186/2564 
 ยี ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน ขก-3165 ชร                           5,850.76                    5,850.76  8 ม.ค.2564 

         
10 ซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร ยี ห้อ Kyocera            6,450.-         6,450.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ที เค ซัพพลาย หจก.ที เค ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 187/2564 
     เชียงราย               6,450.- เชียงราย           6,450.-  11 ม.ค.2564 
         
11 ซ่อมเครื องปรับอากาศ จ่านวน 1 เครื อง 2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน ที ดี อิเล็คทรอนิกส ์ ร้าน ที ดี อิเล็คทรอนิกส ์ เสนอราคาต ่าสุด 188/2564 
                              2,000.-                       2,000.-  12 ม.ค.2564 
         
 ยอดยกไป 1,720,749.67           1,708,214.76   

         
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 
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ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 1,720,749.67           1,708,214.76   
12 จ้างตกแต่งสถานที  เพื อใช้ในการจดังานพิธี 27,200.- 27,200.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านดอยฟลอริสท ์ ร้านดอยฟลอริสท ์ เสนอราคาต ่าสุด 189/2564 



 วันพ่อขุนรามค่าแหง ในวันที  17 ม.ค.64                            27,200.-                     27,200.-  15 ม.ค.2564 
         
13 จ้างตรวจเช็ค และซ่อมรถยนตส์่วนกลาง 3,614.46 3,614.46 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มิตซูพันล้าน บริษัท มิตซูพันล้าน เสนอราคาต ่าสุด 190/2564 
 ทะเบียน ขก-3166 ชร                           3,614.46                    3,614.46  18 ม.ค.2564 
         
14 จ้างเหมาแรงงานเพื อซ่อมแซมห้องท่างาน 42,500.-       42,500.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.นิตยาทรัพยไ์พศาล หจก.นิตยาทรัพย์ไพศาล เสนอราคาต ่าสุด 191/2564 
 ส่านักปลดั                             42,500.-                     42,500.-  25 ม.ค.2564 
         
15 ซ่อมแซมและตดิตั้งประตูเหล็ก (สแตนเลส) 39,500.- 39,500.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ไพโอเนียร ์ หจก.ไพโอเนยีร ์ เสนอราคาต ่าสุด 192/2564 
 เพื อเก็บบัตรคะแนนเลือกตั้ง    คอนสตรัคชั น        39,500.- คอนสตรัคชั น    39,500.-  26 ม.ค.2564 

         
16 จ้างตรวจเช็ค และซ่อมรถยนตส์่วนกลาง            1,800.-         1,800.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านมณฑลการช่าง ร้านมณฑลการช่าง เสนอราคาต ่าสุด 193/2564 
 ทะเบียน บม-6882 ชร                              1,800.-                       1,800.-  27 ม.ค.2564 
         
17 จ้างตรวจเช็ค และซ่อมรถยนตส์่วนกลาง 754.35 754.35 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โตโยต้า เชียงราย .บริษัท โตโยต้า เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 194/2564 
 ทะเบียน นข-7598 ชร                             754.35                       754.35  27 ม.ค.2564 
18 จ้างตรวจเช็ค และซ่อมรถยนตส์่วนกลาง 11,031.25    11,031.25 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โตโยต้า เชียงราย .บริษัท โตโยต้า เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 195/2564 
 ทะเบียน กษ-1842 ชร                          11,031.25                   11,031.25  28 ม.ค.2564 
         

 ยอดยกไป 1,847,149.73           1,834,614.82   
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 1,847,149.73           1,834,614.82   
19 จ้างซักผ้าพร้อมรีด เพื อใช้ในกิจการ อบจ. 21,700.- 21,700.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาววิรัลพัชร นางสาววิรัลพัชร เสนอราคาต ่าสุด 196/2564 
     จันทร์ดวง           21,700.- จันทร์ดวง        21,700.-  28 ม.ค.2564 
         
20 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง เพื อใช้ในกิจการส่านัก 150,000.- 150,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 92/2564 
 การช่าง                        150,000.-                   150,000.-  4 ม.ค.2564 
         



21 จัดซื้ออะไหล่ สา่หรับใช้กับเครื องจักรกล 224,390.-     224,390.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวมัลล์รดา นางสาวมัลล์รดา เสนอราคาต ่าสุด 93/2564 
 จ่านวน 9 คัน    แก้วปวงค่า        224,390.- แก้วปวงค่า     224,390.-  8 ม.ค.2564 
         
22 จัดซื้อน่้ามันหล่อลื น เพื อใช้ในกิจการส่านัก 113,080.- 113,080.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 94/2564 
 การช่าง                        113,080.-                  113,080.-  8 ม.ค.2564 

         
23 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง เพื อใช้ในโครงการ         45,393.21     45,393.21 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 95/2564 
 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  10 ต่าบลสถาน-                          45,393.21                   45,393.21  11 ม.ค.2564 
 หมู่ที  18 ต่าบลศรดีอนชัย อ่าเภอเชียงของ        
         
24 ซื้อไส้กรองอากาศเครื องอัดอากาศ 91,500.-       91,500.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เชียงรายดเีซล หจก.เชียงรายดีเซล เสนอราคาต ่าสุด 96/2564 
                            91,500.-                     91,500.-  15 ม.ค.2564 
         
 ยอดยกไป 2,493,212.94           2,480,678.03   

         
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 2,493,212.94           2,480,678.03   
25 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ จ่านวน 18 รายการ 238,820.- 238,820.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ทีวี (ไทยแลนด์) บริษัท ทีวี (ไทยแลนด์) เสนอราคาต ่าสุด 97/2564 
     จ่ากัด               238,820.- จ่ากัด           238,820.-  15 ม.ค.2564 
         
26 จัดซื้ออะไหล่ สา่หรับใช้กับรถขุดไฮดรอลิค 28,030.-     28,030.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวมัลล์รดา นางสาวมัลล์รดา เสนอราคาต ่าสุด 98/2564 
 แรถยนต์ปิคอัพ    แก้วปวงค่า        28,030.- แก้วปวงค่า     28,030.-  15 ม.ค.2564 
         
27 จัดซื้อน่้ามันหล่อลื น เพื อใช้ในกิจการส่านัก 190,000.-     190,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดับเบิ้ล นายน ์ บริษัท ดับเบิ้ล นายน ์ เสนอราคาต ่าสุด 99/2564 
 ปลัดฯ    สเตชั น จ่ากัด     190,000.- สเตชั น จ่ากัด  190,000.-  15 ม.ค.2564 
         
28 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าเพื อซ่อมแซมห้องท่างาน 91,000.- 91,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สุนันทาทรัพย ์ หจก.สุนันทาทรัพย ์ เสนอราคาต ่าสุด 100/2564 
 ส่านักปลดัฯ    เพิ มพูน              91,000.- เพิ มพูน           91,000.-  19 ม.ค.2564 



         
29 จัดซื้อวัสดเุพื อซ่อมแซมห้องท่างาน         187,000.-     187,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สุนันทาทรัพย ์ หจก.สุนันทาทรัพย ์ เสนอราคาต ่าสุด 101/2564 
 ส่านักปลดัฯ    เพิ มพูน              187,000.- เพิ มพูน         187,000.-  19 ม.ค.2564 
         
30 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง เพื อใช้ในโครงการ        170,493.46   170,493.46 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 102/2564 
 ปรับปรุงถนนถนนลูกรังคันดินเวียงหนองร่อง                        170,493.46                 170,493.46  19 ม.ค.2564 
 หมู่ที  2 ต่าบลจันจว้า อ่าเภแม่จัน – หมู่ที  5        
 ต่าบลโยนก อ่าเภอเชียงแสน        
         

 ยอดยกไป 3,398,556.40    3,386,021.49   
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 3,398,556.40    3,386,021.49   
31 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง เพื อใช้ในโครงการ        171,666.04   171,666.04 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 103/2564 
 ขุดเจาะบ่อบาดาล ครั้งที  3/2564                        171,666.04                 171,666.04  22 ม.ค.2564 
         
32 จัดซื้อน่้าดื ม เดือน มกราคม 2564 48,065.- 48,065.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปวรพร  หจก.ปวรพร  เสนอราคาต ่าสุด 104/2564 
                             48,065.-                     48,065.-  22 ม.ค.2564 
         
33 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง เพื อใช้กับยานพาหนะ        129,288.46   129,288.46 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 105/2564 
 และรถยนต์ของ อบจ.เพื อเป็นการช่วยเหลือ                        129,288.46                 129,288.46  26 ม.ค.2564 
 และสนบัสนุนโครงการพัฒนาชนบท        
         
34 จัดซื้อน่้ามันหล่อลื น เพื อใช้ในกิจการส่านัก 150,000.-    150,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 106/2564 
 การช่าง                        150,000.-                  150,000.-  27 ม.ค.2564 
         
35 จัดซื้อวัสดสุ่านักงาน 239,184.- 239,184.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านอัฐพล เครื องเขียน ร้านอัฐพล เครื องเขียน เสนอราคาต ่าสุด 107/2564 
                           239,184.-                   239,184.-  27 ม.ค.2564 
         



36 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 450,690.-     450,690.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ณิชารีย์ คอนเน็คชั น หจก.ณิชารยี์ คอนเน็คชั น เสนอราคาต ่าสุด 108/2564 
     แอนด์ เซอร์วิส    450,690.- แอนด์ เซอร์วิส 450,690.-  27 ม.ค.2564 
37 จัดซื้อน่้ามันหล่อลื น เพื อใช้กับเครื องจักรกล 119,240.-     119,240.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 109/2564 
                           119,240.-                   119,240.-  28 ม.ค.2564 

 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,706,689.90    4,674,154.99   
 

สรุปการด าเนินการจัดจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
1 จัดซื้อหินคลุก (หลวม) จ่านวน 923 ลูกบาศก ์ 457,927.99  457,927.99 เฉพาะเจาะจง หจก.ก่อทรัพย์ตระการตา หจก.ก่อทรัพย์ตระการตา เสนอราคาต ่าสุด 33/2564 
 เมตร เพื อใช้ในการปรับปรุงถนนหนิคลุก                         456,885.-                   456,885.-  3 ก.พ.2564 
 หมู่ที  7 ต่าบลแม่เย็น – หมู่ที  5 ต่าบล        
 ทานตะวัน อ่าเภอพาน        
         
2 จัดซื้อเครื องเจาะคอนกรตีพร้อมเครื องยนต ์ 220,000.- 219,600.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน พี บี เซลล์ แอนด ์ ร้าน พี บี เซลล์ แอนด ์ เสนอราคาต ่าสุด 35/2564 
 เบนซินและอุปกรณ์ จา่นวน 2 เครื อง    เซอร์วิส            219,600.- เซอร์วิส         219,600.-  5 ก.พ.2564 
         
3 จัดซื้อหินคลุก (หลวม) จ่านวน 360 ลูกบาศก ์         41,515.20     41,515.20 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ก่อทรัพย์ตระการตา หจก.ก่อทรัพย์ตระการตา เสนอราคาต ่าสุด 36/2564 
 เมตร เพื อใช้ในการปรับปรุงถนนหนิคลุก                            41,040.-                     41,040.-  5 ก.พ.2564 
 หมู่ที  7 ต่าบลแม่เย็น – หมู่ที  5 ต่าบล        
 ทานตะวัน อ่าเภอพาน        

         
4 จัดซื้อยาง CMS-2h จ่านวน 19.81 ตัน       499,840.37  499,856.11 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แพมม์ เอ็นจิเนียริ ง บริษัท แพมม์ เอ็นจิเนียริ ง เสนอราคาต ่าสุด 37/2564 
                         499,707.25                 499,707.25  25 ก.พ.2564 
         
5 จัดซื้อยาง CMS-2h จ่านวน 19.75 ตัน       498,326.97  498,312.25 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แพมม์ เอ็นจิเนียริ ง บริษัท แพมม์ เอ็นจิเนียริ ง เสนอราคาต ่าสุด 38/2564 
                         498,193.75                 498,193.75  25 ก.พ.2564 

         



 ยอดยกไป 1,176,610.53           1,154,426.-   

         
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 1,176,610.53           1,154,426.-   
6 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร จ่านวน 1เครื อง 43,200.- 43,200.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งราย ซัพพลาย หจก.เม็งราย ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 35/2564 
     เซอร์วิส               43,200.- เซอร์วิส           43,200.-  2 ก.พ.2564 
         
7 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น เพื อใช้ 190,000.- 190,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดับเบิ้ล นายน ์ บริษัท ดับเบิ้ล นายน ์ เสนอราคาต ่าสุด 111/2564 
 กับยานพาหนะและขนส่งของส่านกัการศึกษาฯ    สเตชั น             190,000.- สเตชั น          190,000.-  2 ก.พ.2564 
         
8 จัดซื้อวัสดสุ่านักงาน 239,164.-     239,164.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านอัฐพลเครื องเขียน ร้านอัฐพลเครื องเขียน เสนอราคาต ่าสุด 112/2564 
                           239,164.-                   239,164.-  2 ก.พ.2564 
         
9 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12,535.- 12,535.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสินไพศาล ร้านสินไพศาล เสนอราคาต ่าสุด 113/2564 
                            12,535.-                     12,535.-  2 ก.พ.2564 

         
10 จัดซื้อวัสดุกีฬา จ่านวน 3 รายการ เพื อใช้ใน          49,930.-       49,930.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วิทวัสการค้า บริษัท วิทวัสการค้า เสนอราคาต ่าสุด 114/2564 
 ศูนย์บูรณาการการเรยีนรูฯ้                           49,930.-                     49,930.-  2 ก.พ.2564 
         
11 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการขุดลอก         61,744.71 61,744.71 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 115/2564 
 ล่าเหมืองบริเวณงดัสันหลวง                          61,744.71                   61,744.71  3 ก.พ.2564 
         
12 จัดซื้อวัสดสุ่านักงาน จ่านวน 26 รายการ 207,039.-     207,039.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วิทวัสการค้า บริษัท วิทวัสการค้า เสนอราคาต ่าสุด 116/2564 
                           207,039.-                   207,039.-  3 ก.พ.2564 

 ยอดยกไป 2,521,223.24    2,519,038.71   
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่



หรือจ้าง จ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

คัดเลือกโดย
สรุป 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

 ยอดยกมา 2,521,223.24    2,519,038.71   
13 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ จ่านวน 26 รายการ  465,962.- 465,962.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทยเบสท์ (2009) บริษัท ไทยเบสท์ (2009) เสนอราคาต ่าสุด 117/2564 
                           465,962.-                   465,962.-  3 ก.พ.2564 
         
14 จ้างจัดสถานที ไฟฟ้าส่องสว่างและท่าความ 2,400.- 2,400.- เฉพาะเจาะจง 1.นายทวีศักดิ์  สุภาวรรณ นายทวีศักดิ์  สุภาวรรณ เสนอราคาต ่าสุด 118/2564 
 สะอาดสถานที  เพื อใช้ในการลงคะแนน                             2,400.-                       2,400.-  3 ก.พ.2564 
         
15 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการพัฒนา         186,810.-     186,810.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 119/2564 
 บ่อบาดาล ครั้งที  2/2564                      186,810.-                       186,810.-  4 ก.พ.2564 
         
16 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงซ่อมแซมถนนลูกรัง 81,092.28 81,092.28 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 120/2564 
 สายบ้านกระเหรี ยงรวมมิตร                      81,092.28                     81,092.28  4 ก.พ.2564 

         
17 จัดซื้ออะไหล่ เพื อใช้กับรถบดสั นสะเทือน        175,830.-     175,830.- เฉพาะเจาะจง 1.นายเอกรัตน ์ กุสาวด ี นายเอกรัตน ์ กุสาวด ี เสนอราคาต ่าสุด 121/2564 
                          175,830.-                   175,830.-  5 ก.พ.2564 
         
18 จัดซื้อถุงมือผ้า เพื อใช้ในโครงการป้องกันและ 16,000.- 16,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รวมสินชื นชอบ หจก.รวมสินชื นชอบ เสนอราคาต ่าสุด 122/2564 
 แก้ไขปัญหาภัยแล้งและปญัหาอุทกภัย    การเกษตร          16,000.- การเกษตร     16,000.-  18 ก.พ.2564 
         
19 จัดซื้อวัสดสุรา้งฝายเพื อใช้ในโครงการป้องกัน 296,850.-     296,850.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รวมสินชื นชอบ หจก.รวมสินชื นชอบ เสนอราคาต ่าสุด 123/2564 
 และแก้ไขปญัหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย    การเกษตร       296,850.- การเกษตร   296,850.-  18 ก.พ.2564 

 ยอดยกไป 3,746,167.52    3,734,982.99   
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 3,746,167.52    3,734,982.99   
20 จ้างท่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 35,000.- 35,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เทคโนปริ้นท์ติ้ง หจก.เทคโนปริ้นท์ติ้ง เสนอราคาต ่าสุด 125/2564 
     เซ็นเตอร์            35,000.- เซ็นเตอร์         35,000.-  19 ก.พ.2564 



         
21 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการ 50,783.76 50,783.76 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 126/2564 
 ขุดลอกก่าจัดวัชพืช หมู่ที 6 ต่าบลสถาน                       50,783.76                    50,783.76  22 ก.พ.2564 
 อ่าเภอเชียงของ        
         
22 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการ 102,029.11   102,029.11 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 127/2564 
 บ่ารุงรักษาถนนลาดยาง/คอนกรีตที อยู่                        102,029.11                    102,029.11  22 ก.พ.2564 
 ในความรับผดิชอบของ อบจ.        
         
23 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการ 175,137.12   175,137.12 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 128/2564 
 ขุดเจาะบ่อบาดาล ครั้งที  4/2564                        175,137.12                    175,137.12  22 ก.พ.2564 
         
24 จัดซื้อยางรถยนต์ จ่านวน 4 เส้น ใช้กับ 22,400.- 22,400.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน ที เอ แม็กซ์ไทร ์ ร้าน ที เอ แม็กซ์ไทร ์ เสนอราคาต ่าสุด 1298/2564 
 รถยนต์ส่วนกลาง อีซูซุ ทะเบียน กข 9449 ชร                           22,400.-                     22,400.-  22 ก.พ.2564 
         
25 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการ 103,572.88 103,572.88 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 129/2564 
 บ่ารุงรักษาถนนลาดยาง/คอนกรีตที อยู่                       103,572.88                103,572.88  22 ก.พ.2564 
 ในความรับผิดชอบของ อบจ จ่านวน 19 สายทาง        
         

 ยอดยกไป 4,235,090.39    4,223,905.86   
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
  4,235,090.39    4,223,905.86   
26 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการ 56,794.50 56,794.50 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 130/2564 
 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  7 ต่าบลแม่เย็น -                      56,794.50                    56,794.50  22 ก.พ.2564 
 หมู่ที  5 ต่าบลทานตะวัน อ่าเภอพาน        
         
27 จัดซื้อน่้าดื ม ประจ่าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 47,965.- 47,965.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปวรพร หจก.ปวรพร เสนอราคาต ่าสุด 131/2564 
                            47,965.-                     47,965.-  23 ก.พ.2564 



         
28 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการ 25,231.88   25,231.88 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 132/2564 
 บ่ารุงรักษาถนนลาดยาง/คอนกรีตที อยู่                      25,231.88                  25,231.88  24 ก.พ.2564 
         
29 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการ 75,378.41    75,378.41 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 133/2564 
 บ่ารุงรักษาถนนลาดยาง/คอนกรีตที อยู่                        75,378.41                   75,378.41  25 ก.พ.2564 
 ในความรับผิดชอบของ อบจ จ่านวน 16สายทาง        
         
30 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสื อสารจอประชา 44,000.- 44,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.วงศ์ใหญ่ เอ็นจิเนียริ ง หจก.วงศ์ใหญ่  เสนอราคาต ่าสุด 197/2564 
 สัมพันธ์ LED                           44,000.-  เอ็นจิเนียริ ง    44,000.-  2 ก.พ.2564 
         
31 จ้างท่าป้ายไวนิลหลังด่า จ่านวน 10 ป้าย 4,320.-         4,320.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 198/2564 
                              4,320.-                      4,320.-  2 ก.พ.2564 
         

 ยอดยกไป 4,488,780.18    4,477,595.65   
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 4,488,780.18    4,477,595.65   
32 จ้างแห่ประชาสมัพันธ์การออกเสียงลงคะแนน 52,800.- 52,800.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สายปญัญา เร็คคอรด์ หจก.สายปญัญา  เสนอราคาต ่าสุด 199/2564 
 เลือกตั้ง จ่านวน 3 คัน    แอนด์ สติโอ          52,800.- เร็คคอรด์ฯ       52,800.-  2 ก.พ.2564 
         
33 จ้างเหมาท่างานซ่อมแซมห้องท่างานต่างๆ 45,000.- 45,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ไพโอเนียร ์ หจก.ไพโอเนยีร ์ เสนอราคาต ่าสุด 200/2564 
 ภายใน ส่านักงาน อบจ.    คอนสตรัคชั น       45,000.- คอนสตรัคชั น    45,000.-  2 ก.พ.2564 
         
34 จ้างท่าป้ายไวนิลหลังด่า จ่านวน 4 ป้าย 2,592.-         2,592.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 201/2564 
                             2,592.-                     2,592.-  3 ก.พ.2564 
         
35 จ้างท่าป้ายไวนิลหลังด่า ขนาด 5.9 x 10.15 12,443.-       12,443.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 202/2564 
 พร้อมติดตั้ง จ่านวน 1 ป้าย                            12,443.-                     12,443.-  3 ก.พ.2564 



         
34 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี ห้อ JCB        20,458.40     20,458.40 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.หัวดอยแทรกเตอร ์ หจก.หัวดอยแทรกเตอร ์ เสนอราคาต ่าสุด 203/2564 
 ทะเบียน ตค-7567 ชร                          20,458.40                   20,458.40  4 ก.พ.2564 
         
35 จ้างท่าป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร ์ 73,864.-       73,864.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 204/2564 
 จ่านวน 18 ป้าย                           73,864.-                    73,864.-  4 ก.พ.2564 
         
36 จ้างท่าป้ายประชาสัมพันธ์การช่าระภาษีและ 99,000.-     99,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน ที พี โกลด์ กรุ๊ป ร้าน ที พี โกลด์ กรุ๊ป เสนอราคาต ่าสุด 205/2564 
 ค่าธรรมเนียมบ่ารุง อบจ.                          99,000.-                    99,000.-  5 ก.พ.2564 
         

 ยอดยกไป 4,759,937.58    4,783,753.05   
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 4,759,937.58    4,783,753.05   
37 จ้างจัดท่าแผ่นพับประชาสมัพันธ์ จ่านวน  35,000.- 35,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เทคโนปริ้นท์ติ้ง หจก.เทคโนปริ้นท์ติ้ง เสนอราคาต ่าสุด 206/2564 
 5,000 แผ่น เพื อใช้ในการประชาสมัพันธ์    เซ็นเตอร์            35,000.- เซ็นเตอร์         35,000.-  19 ก.พ.2564 
 ภารกิจและกิจกรรมของ อบจ.        
         
38 ซ่อมแซมเครื องปรับอากาศและเปลี ยนอุปกรณ ์ 30,500.- 30,500.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.วรรณค่า วิศวกรรม หจก.วรรณค่า วิศวกรรม เสนอราคาต ่าสุด 207/2564 
 ไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องท่างานนายกฯ                            30,500.-                     30,500.-  23 ก.พ.2564 
         
 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,860,437.58    4,849,253.05   
         
         
         

         
         
         
         



         
         
         
         
         

         
 

สรุปการด าเนินการจัดจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร       9,000,000.- 9,000,000.- e-bidding 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต หจก.ดวงดีคอนกรตี เสนอราคาต ่าสุด 77/2564 
 แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที  6 ต่าบลป้านโป่ง-                       9,000,000.-                 9,000,000.-  3 มี.ค. 2564 
 หมู่ที  4 ต่าบลป่าง้ิว อ่าเภอเวียงปา่เป้า        
         
2 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  2 ต่าบลบ้านโป่ง 500,000.- 500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ เสนอราคาต ่าสุด 78/2564 
 ถึง หมู่ที  15 ต่าบลป่าง้ิว อ่าเภอเวียงป่าเป้า    การโยธา           498,000.- การโยธา        498,000.-  12 มี.ค. 2564 
         
3 ก่อสร้างเขื อนป้องกันตลิ งแม่น้่าหงาว หมู่ที  20  2,000,000.-   1,985,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น เสนอราคาต ่าสุด 79/2564 
 ต่าบลหงาว อ่าเภอเทิง                        1,523,880.-                 1,523,880.-  16 มี.ค. 2564 
     2.หจก.ชโนทัย    
                        1,698,993.-    
     3.หจก.รัศมีจันทร์ก่อสรา้ง    
                        1,740,000.-    
     4.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอป    
     เม้นท์ จ่ากัด     1,910,000.-    
     5.หจก.เชียงรายธนะวงศ ์    
                        1,960,000.-    

 ยอดยกไป 11,500,000.-    11,021,880.-   



 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 11,500,000.-    11,021,880.-   
4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  7 ต่าบลดอยฮาง 500,000.- 502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.วิลาวัลย์ก่อสรา้ง หจก.วิลาวัลย์ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 80/2564 
 ถึง หมู่ที  8 ต่าบลห้วยชมภู อ่าเภอเมือง                         497,000.-                   497,000.-  16 มี.ค. 2564 
         
5 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  4 ต่าบลเวียง - 500,000.- 503,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ เสนอราคาต ่าสุด 81/2564 
 หมู่ที  4 ต่าบลสันสลี อ่าเภอเวียงปา่เป้า    การโยธา           498,000.- การโยธา        498,000.-  17 มี.ค. 2564 
         
6 ขุดลอกหนองย่าแดง หมู่ที  8 ต่าบลยางฮอม 500,000.-    512,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ส.พญา  หจก.ส.พญา  เสนอราคาต ่าสุด 82/2564 
 อ่าเภอขุนตาล                           498,000.-                   498,000.-  18 มี.ค. 2564 
         
7 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  7หมู่ที  10 500,000.- 502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ เสนอราคาต ่าสุด 83/2564 
 ต่าบลบัวสลี อ่าเภอแม่ลาว -  หมู่ที  15    การโยธา           498,000.- การโยธา        498,000.-  16 มี.ค. 2564 

 ต่าบลป่าอ้อดอนชัย อ่าเภอเมือง        
         
8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  8 ต่าบลเวียงกาหลง 500,000.- 502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ เสนอราคาต ่าสุด 84/2564 
 ถึง หมู่ที  3 ต่าบลปป่าง้ิว อ่าเภอเวยีงป่าเป้า    การโยธา           498,000.- การโยธา        498,000.-  18 มี.ค. 2564 

         
9 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  11 ต่าบลห้วยชมภ ู 500,000.- 502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.วิลาวัลย์ก่อสรา้ง หจก.วิลาวัลย์ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 85/2564 
 ถึง หมู่ที  11 ต่าบลแม่กรณ์ อ่าเภอเมือง                         497,000.-                   497,000.-  16 มี.ค. 2564 
         
 ยอดยกไป 14,500,000.-    14,007,880.-   

 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่



หรือจ้าง จ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

คัดเลือกโดย
สรุป 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

 ยอดยกมา 14,500,000.-    14,007,880.-   
10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  18 ต่าบลดงมะดะ 500,000.- 502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ เสนอราคาต ่าสุด 86/2564 
 อ่าเภอแม่ลาว – หมู่ที  16 ต่าบลแม่สรวย    การโยธา           498,000.- การโยธา        498,000.-  18 มี.ค. 2564 
 อ่าเภอแม่สรวย        
         
11 ขุดลอกหนองน้่าสาธารณะประโยชน์  500,000.-   500,429.22 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ส.พญา  หจก.ส.พญา  เสนอราคาต ่าสุด 87/2564 
 (หนองต๋อ) หมู่ที  8 ต่าบลเม็งราย                            498,000.-                   498,000.-  18 มี.ค. 2564 
 อ่าเภอพญาเม็งราย        
         
12 ขุดลอกห้วยแมเ่ลียบ หมู่ที  19 ต่าบลแม่เปา 500,000.- 503,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ส.พญา  หจก.ส.พญา  เสนอราคาต ่าสุด 88/2564 
 ถึง หมู่ที  10 ต่าบลเม็งราย อ่าเภพญาเม็งราย                           498,000.-                   498,000.-  18 มี.ค. 2564 

         
13 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  16 ต่าบลป่าซาง-        500,000.-     501,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สุขเกษม ทรัพย ์ หจก.สุขเกษม ทรัพย ์ เสนอราคาต ่าสุด 89/2564 
 อ่าเภอเวียงเชียงรุ้ง – หมู่ที  2 ต่าบลโชคชัย    เพิ มพูน             497,000.- เพิ มพูน         497,000.-  19 มี.ค. 2564 
 อ่าเภอดอยหลวง        
14 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  3 ต่าบลป่าตาล 500,000.- 502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ส.พญา  หจก.ส.พญา  เสนอราคาต ่าสุด 90/2564 
 อ่าเภอขุนตาล – หมู่ที  8 ต่าบลเมง็ราย                           498,000.-                   498,000.-  22 มี.ค. 2564 
 อ่าเภอพญาเม็งราย        
         
15 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  6 ต่าบลดอยลาน 500,000.- 503,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ซี เอส พัฒนกิจ หจก.ซี เอส พัฒนกิจ เสนอราคาต ่าสุด 91/2564 
 อ่าเภอเมือง – หมู่ที  1 ต่าบลเชียงเคี ยน                           498,000.-                   498,000.-  22 มี.ค. 2564 
 อ่าเภอเทิง        
 ยอดยกไป 17,500,000.-    16,994,880.-   

 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 



 ยอดยกมา 17,500,000.-    16,994,880.-   
16 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  18 ต่าบลยางฮอม 500,000.- 502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สานุพัฐ จ่ากัด หจก.สานุพัฐ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด 92/2564 
 อ่าเภอขุนตาล – หมู่ที  9 ต่าบลแมต่ ่า    498,000.- 498,000.-  22 มี.ค. 2564 
 อ่าเภอพญาเม็งราย        
         
17 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  17 ต่าบลยางฮอม 500,000.- 502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ส.พญา  หจก.ส.พญา  เสนอราคาต ่าสุด 93/2564 
 ถึง หมู่ที  3 ต่าบลป่าตาล อ่าเภอขุนตาล                           498,000.-                   498,000.-  22 มี.ค. 2564 
         
18 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  10 ต่าบลป่าตึง          500,000.-     502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น เสนอราคาต ่าสุด 94/2564 
 อ่าเภอแม่จัน หมู่ที  3 ต่าบลแมส่ลองนอก                         498,000.-                   498,000.-  23 มี.ค. 2564 
 อ่าเภอแม่ฟ้าหลวง        
         
19 ปรับปรุงถนน คลุก. หมู่ที  10 ต่าบลป่าตึง          500,000.-     502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น เสนอราคาต ่าสุด 95/2564 
 อ่าเภอแม่จัน หมู่ที  3 ต่าบลแมส่ลองนอก                         498,000.-                   498,000.-  23 มี.ค. 2564 
         
20 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  12 ต่าบล          500,000.-     503,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ เสนอราคาต ่าสุด 96/2564 
 เวียงกาหลง หมู่ที  9 ต่าบลปา่ง้ิว    การโยธา           498,000.- การโยธา        498,000.-  23 มี.ค. 2564 
 อ่าเภอเวียงป่าเป้า        
         
 ยอดยกไป 20,000,000.-    19,484,880.-   

 
 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 20,000,000.-    19,484,880.-   
21 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  5 ต่าบลสันกลาง          500,000.-     502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ณัฐทรัพย ์ หจก.ณัฐทรัพย ์ เสนอราคาต ่าสุด 97/2564 
 ถึง  หมู่ที  14 ต่าบลเจริญเมือง อ่าเภอพาน    คอนสตรัคชั น    498,000.- คอนสตรัคชั น  498,000.-  23 มี.ค. 2564 



         
22 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  17  ต่าบลแม่ยาว -          500,000.-     502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ธีรพงศ์ ก่อสร้าง หจก.ธีรพงศ์ ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 98/2564 
 ชุมชนห้วยปลากั้ง เขตเทศบาลนครเชียงราย                          498,000.-                   498,000.-  24 มี.ค. 2564 
         
23 ปรับปรุงถนน คลุก. หมู่ที  8 ต่าบลโชคชัย          500,000.-     504,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.จิรากรก่อสร้าง หจก.จิรากรก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 99/2564 
 อ่าเภอดอยหลวง -  หมู่ที  11ต่าบลบ้านแซว                          498,000.-                   498,000.-  25 มี.ค. 2564 
 อ่าเภอเชียงแสน        
         
24 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  11 ต่าบลปงน้อย          500,000.-     500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท งามการ บริษัท งามการ เสนอราคาต ่าสุด 100/2564 
 ถึง  หมู่ที  8 ต่าบลหนองป่าก่อ    คอนสตรัคชั น      497,000.- คอนสตรัคชั น  497,000.-  25 มี.ค. 2564 
 อ่าเภอดอยหลวง        
         
25 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  15 ต่าบลโชคชัย          500,000.-     500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทองค่ากิจเจริญ หจก.ทองค่ากิจเจรญิ เสนอราคาต ่าสุด 101/2564 

 ถึง  หมู่ที  1 ต่าบลหนองป่าก่อ                          498,000.-                   498,000.-  25 มี.ค. 2564 
 อ่าเภอดอยหลวง        
         
 ยอดยกไป 22,500,000.-    21,973,880.-   

 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 22,500,000.-    21,973,880.-   
26 ขุดลอกหนองเสา หมู่ที  15 ต่าบลทุ่งก่อ          500,000.-     519,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สุขเกษมทรัพย์เพิ มพูน หจก.สุขเกษมทรัพย ์ เสนอราคาต ่าสุด 102/2564 
 อ่าเภอเวียงเชียงรุ้ง                           497,000.-  ทรัพย์เพิ มพูน 497,000.-  25 มี.ค. 2564 
         
27 ขุดลอกล่าน้่าแม่สลอง หมู่ที  5 ต่าบลป่าซาง          500,000.-     500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น เสนอราคาต ่าสุด 103/2564 
 อ่าเภอแม่จัน – หมู่ที  6 ต่าบลแมส่ลองใน                         497,000.-                   497,000.-  25 มี.ค. 2564 
 อ่าเภอแม่ฟ้าหลวง        



         
28 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  10 ต่าบลศรีถ้อย-          500,000.-     503,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.จิรากรก่อสร้าง หจก.จิรากรก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 104/2564 
 หมู่ที  19 ต่าบลป่าแดด อ่าเภอแมส่รวย                          498,000.-                   498,000.-  25 มี.ค. 2564 
         
29 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  12 ต่าบลป่าก่อด่า          500,000.-     501,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก. เอ ที คอนสตรัคชั น หจก. เอ ที คอนสตรัคชั น เสนอราคาต ่าสุด 105/2564 
 ถึง  หมู่ที  6 ต่าบลบัวสลี อ่าเภอแม่ลาว    แอนด์ ดีไซน์        498,000.- แอนด์ ดีไซน์   498,000.-  29 มี.ค. 2564 
         
30 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที  13 ต่าบลต้า          500,000.-     504,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ส.พญา  หจก.ส.พญา  เสนอราคาต ่าสุด 106/2564 
 อ่าเภอขุนตาล - หมู่ที  6 ต่าบลเวียง อ่าเภอเทิง                           498,000.-                   498,000.-  30 มี.ค. 2564 

         
         
         
 ยอดยกไป   25,000,000.-    24,461,880.-   

 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
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 ยอดยกมา   25,000,000.-    24,461,880.-   
31 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  19 ต่าบลห้วยสัก          500,000.-     503,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปรีชาทรัพย ์ หจก.ปรีชาทรัพย ์ เสนอราคาต ่าสุด 107/2564 
 ถึง หมู่ที  11 ต่าบลแม่อ้อ อ่าเภอพาน                           498,000.-                   498,000.-  30 มี.ค. 2564 
         
32 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  5 ต่าบลปงน้อย          500,000.-     504,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.จิรากรก่อสร้าง หจก.จิรากรก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 108/2564 
 อ่าเภอดอยหลวง หมู่ที  1 ต่าบลดงหาวัน                          498,000.-                   498,000.-  30 มี.ค. 2564 
 อ่าเภอเวียงเชียงรุ้ง        
         
33 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  8 ต่าบลปงน้อย        9,000,000.- 9,050,823.20 e-bidding 1.บริษัท.สมทรงแมค็โคร บริษัท.สมทรงแม็คโคร เสนอราคาต ่าสุด 109/2564 
 ถึง หมู่ที  1 ต่าบลโชคชัย อ่าเภอดอยหลวง    คอนเน็คชั น   8,080,000.- คอนสตรัคชั น    30 มี.ค. 2564 
     2.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอป               8,080,000.-   



     เมนท์ จ่ากัด 8,490,000.-    

     3.หจก.เชียงรายสามชัย    
                       8,685,000.-    
         
34 ซื้อหิน3/8 น้ิว จ่านวน 247 ลูกบาศก์เมตร 170,195.35 170,195.35 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.นพรัตน์ กรุ๊ป 2012 หจก.นพรัตน์ กรุ๊ป 2012 เสนอราคาต ่าสุด 40/2564 
                           169,195.-                   169,195.-  1 มี.ค. 2564 
         
         
 ยอดยกไป 35,170,195.35            33,707,075.-   
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 ยอดยกมา 35,170,195.35            33,707,075.-   
35 ขัดซื้อทดสอบ Fild Density จ่านวน 1 ชุด 90,000.- 88,500.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ฟลาวเวอร์ มาร์ท บริษัท ฟลาวเวอร์ มาร์ท เสนอราคาต ่าสุด 41/2564 
                             88,500.-                     88,500.-  1 มี.ค. 2564 
         
36 จัดซื้อวัสดเุพื อซ่อมแซมสะพานเหล็กเส้นทาง 289,885.36 289,885.36 เฉพาะเจาะจง 1หจก.พิภพ ก่อสร้าง จก.พิภพ ก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 42/2564 
 จักรยาน บรเิวณศูนย์ราชการฝั่งหมิ น -                          289,500.-                   289,500.-  5 มี.ค. 2564 
 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง        
         
37 จัดซื้อครภุัณฑย์านพาหนะและขนส่ง       5,314,800.-   5,314,800.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โตโยต้า เชียงราย บริษัท โตโยต้า เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 43/2564 
 จ่านวน 3 รายการ    จ่ากัด            5,310,000.- จ่ากัด         5,310,000.-  9 มี.ค. 2564 
         
38 จัดซื้อหินคุลก (หลวม) จ่านวน 1,089 ลูกบาศก์ 496,584.- 496,584.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.นพรัตน์ กรุ๊ป 2012 หจก.นพรัตน์ กรุ๊ป 2012 เสนอราคาต ่าสุด 44/2564 
 เมตร                         496,584.-                  496,584.-  10 มี.ค. 2564 
         

39 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้นแคป 4 ประต ู 1,500,000.- 1,500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โตโยต้า เชียงราย บริษัท โตโยต้า เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 45/2564 



 จ่านวน 1 คัน    จ่ากัด            1,497,000.- จ่ากัด         1,497,000.-  12 มี.ค. 2564 

         
40 ซื้อเครื องเป่าใบไม้ จ่านวน 23 เครื อง 149,500.- 124,200.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยูนิคเพลส จ่ากัด บริษัท ยูนิคเพลส จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด 46/2564 
                          124,200.-                   124,200.-  31 มี.ค. 2564 
 ยอดยกไป 43,010,964.71    41,512,859.-   
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 ยอดยกมา 43,010,964.71    41,512,859.-   
41 เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื องพิมพ์และเครื อง 149,457.- 149,457.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งรายซ่พพลาย หจก.เม็งรายซ่พพลาย เสนอราคาต ่าสุด 36/2564 
 ส่ารองไฟ จ่านวน 11 ชุด    เซอร์วิส            149,457.- เซอร์วิส         149,457.-  2 มี.ค. 2564 
         
42 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง ยี ห้อ มติซบูิชิ 34,306.34 34,306.34 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มิตซูพันล้าน บริษัท มิตซูพันล้าน เสนอราคาต ่าสุด 208/2564 
 ทะเบียน กง-6336 ชร                        34,306.34                  34,306.34  4 มี.ค. 2564 
         
43 จ้างท่าป้ายรายชื อผู้บริหารส่วนราชการภายใน 18,660.-      18,660.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเชียร โฆษณา ร้านเชียร โฆษณา เสนอราคาต ่าสุด 209/2564 
 อบจ.เชียงราย    18,660.-                   18,660.-  5 มี.ค. 2564 
         
44 จ้างท่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค ์ 56,000.- 56,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแอดเวอรไ์ทซิ ง มีเดยี ร้านแอดเวอรไ์ทซิ ง มีเดยี เสนอราคาต ่าสุด 210/2564 
 ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน                            56,000.-                    56,000.-  10 มี.ค. 2564 
         
45 จ้างท่ากระเป๋าผ้า จ่านวน 250 ใบ 25,000.- 25,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านกระเป๋าผ้าดิบ ร้านกระเป๋าผ้าดิบ เสนอราคาต ่าสุด 211/2564 
     เชียงราย             25,000.- เชียงราย        25,000.-  12 มี.ค. 2564 
         
46 จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม เพื อใช้ใน 16,000.- 16,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วิทวัส การค้า บริษัท วิทวัส การค้า เสนอราคาต ่าสุด 212/2564 
 โครงการเพิ มศักยภาพความรูค้วามเข้าใจ    จ่ากัด                16,000.- จ่ากัด             16,000.-  13 มี.ค. 2564 
 ในการปฏิบัตติามกฎกระทรวงผังเมือง        
         
 ยอดยกไป 43,310,388.05    41,812,282.34   
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 ยอดยกมา 43,310,388.05    41,812,282.34   
47 จ้างพิมพ์โปสเตอรส์ื อประชาสัมพนัธ์ 4,200.- 4,200.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน พี บี สกรีน ร้าน พี บี สกรีน เสนอราคาต ่าสุด 213/2564 
 จ่านวน 350 แผ่น                             4,200.-                       4,200.-  13 มี.ค. 2564 
         
48 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง ยี ห้อ โตโยต้า 6,936.81 6,936.81 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โตโยต้า เชียงราย บริษัท โตโยต้า เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 214/2564 
 ทะเบียน ผฉ-4117 ชร    จ่ากัด            6,936.81 จ่ากัด        6,936.81  17 มี.ค. 2564 
         
49 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง  จ่านวน 2 คัน 30,410.-       30,410.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านปริญญากลการ ร้านปรญิญากลการ เสนอราคาต ่าสุด 215/2564 
                             30,410.-                     30,410.-  17 มี.ค. 2564 
         
50 ซ่อมรถตีนตะขาบและรถเกรดเดอร์  22,470.- 22,470.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.หัวดอยแทรกเตอร ์ หจก.หัวดอยแทรกเตอร ์ เสนอราคาต ่าสุด 216/2564 
 จ่านวน 2 คัน                           22,470.-                     22,470.-  17 มี.ค. 2564 

         
51 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง ยี ห้อ โตโยต้า 2,764.43 2,764.43 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โตโยต้า เชียงราย บริษัท โตโยต้า เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 217/2564 
 ทะเบียน นข-9853 ชร.    จ่ากัด           2,764.43 จ่ากัด       2,764.43  25 มี.ค. 2564 
         
52 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง ยี ห้อ โตโยต้า 3,245.93 3,245.93 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โตโยต้า เชียงราย บริษัท โตโยต้า เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 218/2564 
 ทะเบียน ผฉ-4117 ชร.    จ่ากัด          3,245.93 จ่ากัด      3,245.93  25 มี.ค. 2564 
         
 ยอดยกไป 43,380,415.22    41,882,309.51   

 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ



จ้าง สรุป ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 43,380,415.22    41,882,309.51   
53 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง ยี ห้อ มาสดา้ 7,010.- 7,010.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านมณฑลการช่าง ร้านมณฑลการช่าง เสนอราคาต ่าสุด 219/2564 
 ทะเบียน บบ-9396 ชร.                             7,010.-                       7,010.-  29 มี.ค. 2564 
         
54 ซ่อมรถบรรทุกน้่าและรถบรรทุกเทท้าย 48,190.- 48,190.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านปริญญากลการ ร้านปรญิญากลการ เสนอราคาต ่าสุด 220/2564 
                             48,190.-                     48,190.-  29 มี.ค. 2564 
         
55 ซ่อมเครื องปรับอากาศ จ่านวน 6 เครื อง 40,100.-      40,100.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.แสนดี แอร์ เซอร์วิส หจก.แสนดี แอร์ เซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 221/2564 
                            40,100.-                     40,100.-  29 มี.ค. 2564 
         
56 ซ่อมใบพัดเรือกู้ภยัท้องแบนพร้อมเครื องยนต ์ 6,700.- 6,700.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านปริญญากลการ ร้านปรญิญากลการ เสนอราคาต ่าสุด 222/2564 
                            6,700.-                      6,700.-  29 มี.ค. 2564 

         
57 จ้างท่าป้ายไวนิลหลังด่า พร้อมติดตั้ง 1,776.-       1,776.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 223/2564 
                            1,776.-                    1,776.-  29 มี.ค. 2564 
         
58 จ้างตกแต่งสถานที  24,300.- 24,300.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านดอยฟลอริสท ์ ร้านดอยฟลอริสท ์ เสนอราคาต ่าสุด 224/2564 
     24,300.-                   24,300.-  29 มี.ค. 2564 
         
 ยอดยกไป 43,508,491.22    42,010,385.51   
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 ยอดยกมา 43,508,491.22    42,010,385.51   
59 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการ 209,908.29 209,908.29 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 135/2564 
 ซ่อมแซมถนน ภายในต่าบลท่าข้าม และ-                      209,908.29                209,908.29  1 มึ.ค.2564 



 ต่าบลปอ อ่าเภอเวียงแก่น        
         
60 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง ประจ่าเดือน มีนาคม 150,000.- 150,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 136/2564 
 2564 ส่านักการช่าง                          150,000.-                  150,000.-  1 มึ.ค.2564 
         
61 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการ         57,610.31    57,610.31 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 137/2564 
 บ่ารุงรักษาถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนนที อยู่                          57,610.31                  57,610.31  2 มึ.ค.2564 
 ในความรับผดิชอบของ อบจ.        
         
62 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการ 56,794.50    56,794.50 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 138/2564 
 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  13 ต่าบลห้วยสัก                          56,794.50                 56,794.50  11 มึ.ค.2564 
 อ่าเภอเมือง – หมู่ที  11 ต่าบลแม่อ้อ อ.พาน        
         
63 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการ 15,790.50 15,790.50 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 139/2564 
 ขุดลอกคลองระบายน้่า หมู่ที  8 ต่าบล                         15,790.50                 15,790.50  15 มึ.ค.2564 
 บ้านปล้อง อ่าเภอเทิง        
         
 ยอดยกไป 43,998,594.82    42,500,489.11   

 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 43,998,594.82    42,500,489.11   
64 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง เพื อใช้กับยานพาหนะ 64,111.68 64,111.68 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 140/2564 
 และรถยนต์ของ อบจ.                        64,111.68                64,111.68  16 มึ.ค.2564 
         
65 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการ        233,969.08   233,969.08  เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 141/2564 
 บ่ารุงรักษาถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนนที อยู่                        233,969.08                  233,969.08   19 มึ.ค.2564 



 ในความรับผดิชอบของ อบจ.        
         
66 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการ 89,199.- 89,199.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 142/2564 
 ขุดแหล่งกักเก็บน่้า บรเิวณเลียบคลองชล                            89,199.-                   89,199.-  19 มึ.ค.2564 
 ประทาน หมู่ที  2 ต่าบลโป่งผา อ่าเภอแม่สาย        
         
67 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการ        102,195.10   102,195.10 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 143/2564 
 ซ่อมแซมถนนลูกรัง/หินคลุก ภายในพื้นที                        102,195.10                 102,195.10  23 มึ.ค.2564 
 ต่าลบลดดอนศลิา อ่าเภอเวียงชัย        
         
68 จัดซื้อน่้าดื ม ประจ่าเดือน มีนาคม 2564 51,320.- 51,320.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปวรพร หจก.ปวรพร เสนอราคาต ่าสุด 144/2564 
     51,320.-                     51,320.-  24 มึ.ค.2564 
         
 ยอดยกไป 44,539,389.68    43,041,283.97   

 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 44,539,389.68    43,041,283.97   
69 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการ 150,693.40 150,693.40 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 145/2564 
 พัฒนาบ่อบาดาล ครั้งที  3/2564                       150,693.40                 150,693.40  25 มึ.ค.2564 
         
70 จัดซื้ออะไหล่รถบดสั นสะเทือน จ่านวน 4 คัน 178,000.- 178,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเจ๊นาย อะไหล ่ ร้านเจ๊นาย อะไหล ่ เสนอราคาต ่าสุด 146/2564 
     เจริญยนต์          178,000.- เจริญยนต์      178,000.-  29 มึ.ค.2564 
         
71 ซื้อยางรถยนต์ ใช้กับเครื องจักรกลและรถยนต ์ 255,500.-     255,500.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เชียงรายคาร์เซอร์วิส หจก.เชียงรายคาร์เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด 147/2564 
                           255,500.-                   255,500.-  29 มึ.ค.2564 
         
72 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิงเพื อใช้ในโครงการ 80,332.74 80,332.74 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เชียงรายคาร์เซอร์วิส หจก.เชียงรายคาร์เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด 148/2564 



 ซ่อมบ่ารุงปกตผิิวทางลาดยาง ครัง้ที  2/2564                          80,332.74                   80,332.74  29 มึ.ค.2564 
         
73 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยคอก) 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สมาร์ท 89 หจก.สมาร์ท 89 เสนอราคาต ่าสุด 149/2564 
                              5,000.-                       5,000.-  29 มึ.ค.2564 
         
74 จัดซื้อผ้าระบาย 91,000.- 91,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาววิรัลพัชร นางสาววิรัลพัชร เสนอราคาต ่าสุด 150/2564 
     จันทร์ดวง           91,000.- จันทร์ดวง        91,000.-  29 มึ.ค.2564 
         
 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 45,299,915.82    48,801,810.11   

 
 

สรุปการด าเนินการจัดจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
1. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที  8 ต่าบลปงน้อย          500,000.-     500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท งามการ  บริษัท งามการ   111/2564 
 ถึง หมู่ที  1 ต่าบลโชคชัย อ่าเภอดอยหลวง    คอนสตรัคชั น     498,000.- คอนสตรัคชั น  498,000.- เสนอราคาต ่าสุด 5 เม.ย.2564 
         
         
2 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที  13 ต่าบลทรายขาว          500,000.-     504,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ณัฐทรัพย ์ .หจก.ณัฐทรัพย ์ เสนอราคาต ่าสุด 112/2564 
 ถึง หมู่ที  18 ต่าบลสันกลาง อ่าเภอพาน    คอนสตรัคชั น      498,000.- คอนสตรัคชั น  498,000.-  5 เม.ย.2564 
         
3 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  14 ต่าบลแม่ยาว          500,000.-     504,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พรอ่าไพ 999 หจก.พรอ่าไพ 999 เสนอราคาต ่าสุด 113/2564 
 ถึง หมู่ที  8 ต่าบลบ้านดู่ อ่าเภอเมอืง    สตรคัชั น           498,000.- สตรคัชั น        498,000.-  5 เม.ย.2564 
         
4 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที  1 ต่าบลท่าข้าม          350,000.-     350,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.จิรากรก่อสร้าง หจก.จิรากรก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 114/2564 
 ถึง หมู่ที  2 ต่าบลหล่ายงาว อ่าเภอเวียงแก่น                          348,000.-                   348,000.-  5 เม.ย.2564 
         
5 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  3 ต่าบลปงน้อย          500,000.-     504,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.โชคสุขเกษม หจก.โชคสุขเกษม เสนอราคาต ่าสุด 115/2564 



 ถึง หมู่ที  5 ต่าบลโชคชัย อ่าเภอดอยหลวง    คอนสตรัคชั น      498,000.- คอนสตรัคชั น  498,000.-  5 เม.ย.2564 
         
         

 ยอดยกไป 2,350,000.-    2,340,000.-   
 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 2,350,000.-    2,340,000.-   
6 ซ่อมแซมสะพาน คสล.หมู่ที  3 ต่าบล          500,000.-     502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สุนันทาทรัพย ์ หจก.สุนันทาทรัพย ์ เสนอราคาต ่าสุด 116/2564 
 ป่าอ้อดอนชัย  - หมู่ที  8 ต่าบลท่าสาย    เพิ มพูน              499,000.- เพิ มพูน         499,000.-  8 เม.ย.2564 
 อ่าเภอเมือง        
         
7 ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร แหง่ที  2          500,000.-     502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เสาทอง 999 จ่ากัด บริษัท เสาทอง 999  เสนอราคาต ่าสุด 117/2564 
                           497,000.-                   497,000.-  8 เม.ย.2564 
         
8 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  3 ต่าบลโชคชัย          500,000.-     504,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ศรีสว่างวงศ ์ หจก.ศรสีว่างวงศ์ เสนอราคาต ่าสุด 118/2564 
 ถึง หมู่ที  8 ต่าบลป่าก่อด่า อ่าเภอดอยหลวง                          499,000.-                   499,000.-  8 เม.ย.2564 
         
9 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บริเวณศูนย ์          500,000.-     500,500.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สุขเกษมทรัพย ์ หจก.สุขเกษมทรัพย ์ เสนอราคาต ่าสุด 119/2564 
 สุขภาวะชุมชนประจ่าอ่าเภอเวียงเชียงรุ้ง    เพิ มพูน             498,000.- เพิ มพูน         498,000.-  8 เม.ย.2564 
         
10 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  7 ต่าบลเวียง          500,000.-     503,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ เสนอราคาต ่าสุด 120/2564 
 ถึง หมู่ที  7 ต่าบลบ้านโป่ง อ่าเภอเวียงป่าเป้า    การโยธา           498,000.- การโยธา        498,000.-  8 เม.ย.2564 

         
11 ก่อสร้างฐาน คสล.เพื อตดิตั้งถังบรรจุยางและ          500,000.-     500,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.พิภพการโยธา หจก.พิภพการโยธา เสนอราคาต ่าสุด 121/2564 
 ถังบรรจุปูนซีเมนต ์                          499,000.-                   499,000.-  9 เม.ย.2564 
         



 ยอดยกไป 5,350,000.-    5,330,000.-   
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 5,350,000.-    5,330,000.-   
12 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  8 ต่าบลปงน้อย          500,000.-     504,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.จิรากรก่อสร้าง หจก.จิรากรก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 122/2564 
 ถึง หมู่ที  1 ต่าบลโชคชัย อ่าเภอดอยหลวง                          496,000.-                   496,000.-  9 เม.ย.2564 
         
13 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  3 ต่าบลป่าซาง          500,000.-     503,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น เสนอราคาต ่าสุด 123/2564 
 ถึง หมู่ที  10 ต่าบลป่าตึง อ่าเภอแม่จัน    โยธา           498,000.- โยธา           498,000.-  9 เม.ย.2564 
         
14 ก่อสร้างรั้วคอนกรตีศูนย์เครื องจักรกล 900,000.-     935,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เงินสมบรูณ ์ หจก.เงินสมบรูณ ์ เสนอราคาต ่าสุด 124/2564 
 อบจ.(ดอยเขาควาย)                          848,000.-                   848,000.-  9 เม.ย.2564 
     2.หจก.รัศมีจันทร์ก่อสรา้ง    
                           855,000.-    
         
15 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  9 ต่าบลแมส่รวย          500,000.-     503,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ณัฐชยาวณิชย์ กรุ๊ป หจก.ณัฐชยาวนณิชย์ กรุ๊ป เสนอราคาต ่าสุด 125/2564 
 อ่าเภอแม่สรวย ถึง หมู่ที  7 ต่าบลธารทอง                         498,000.-                  498,000.-  19 เม.ย.2564 
 อ่าเภอพาน        
         
16 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที  5 ต่าบลโชคชัย          500,000.-     503,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท งามการ  บริษัท งามการ  เสนอราคาต ่าสุด 126/2564 
 ถึง หมู่ที  1 ต่าบลหนองป่าก่อ อ่าเภอดอยหลวง    คอนสตรัคชั น     498,000.- คอนสตรัคชั น  498,000.-  20 เม.ย.2564 
         
         
 ยอดยกไป 8,250,000.-    8,168,000.-   

 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่



หรือจ้าง จ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

คัดเลือกโดย
สรุป 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

 ยอดยกมา 8,250,000.-    8,168,000.-   
17 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที  6 ต่าบลแม่เย็น          500,000.-     501,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เค พี สโตน หจก.เค พี สโตน เสนอราคาต ่าสุด 127/2564 
 ถึง หมู่ที  16 ต่าบลม่วงค่า อ่าเภอพาน                           498,000.-                   498,000.-  20 เม.ย.2564 
         
18 ก่อสร้างฝายน้่าล้น คสล.หมู่ที  12           500,000.-     502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ หจก.รุ่งทรัพย์เจริญกิจ เสนอราคาต ่าสุด 128/2564 
 ต่าบลดงมะดะ อ่าเภอแมล่าว    การโยธา           498,000.- การโยธา        498,000.-  22 เม.ย.2564 
         
19 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที  2 ต่าบลธารทอง          500,000.-     502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ก่อทรัพย์ตระการตา หจก.ก่อทรัพย์ตระการตา เสนอราคาต ่าสุด 129/2564 
 อ่าเภอพาน  ถึง หมู่ที  1 ต่าบลจอมหมอกแก้ว                           497,000.-                   497,000.-  22 เม.ย.2564 
 อ่าเภอแม่ลาว        
         
20 ขุดลอกล่าห้วยแม่คาว หมู่ที  2 ต่าบลทรายขาว          500,000.-     553,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ก่อทรัพย์ตระการตา หจก.ก่อทรัพย์ตระการตา เสนอราคาต ่าสุด 130/2564 
 ถึง หมู่ที  8 ต่าบลสันกลาง อ่าเภอพาน                           498,000.-                   498,000.-  23 เม.ย.2564 
         
21 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที  10 ต่าบลไม้ยา          500,000.-     504,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เค พี รวมพล หจก.เค พี รวมพล เสนอราคาต ่าสุด 131/2564 
 อ่าเภอพญาเม็งราย  ถึง หมู่ที  7 ต่าบลดอนศลิา    คนก่อสร้าง        498,000.- คนก่อสร้าง     498,000.-  26 เม.ย.2564 

 อ่าเภอเวียงชัย        
         
22 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที  7 ต่าบลแม่ค่า          500,000.-     503,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอ พี พี บิวดิ้ง หจก.เอ พี พี บิวดิ้ง เสนอราคาต ่าสุด 132/2564 
 อ่าเภอแม่จัน  ถึง หมู่ที  15 ต่าบลแท่ฟ้าหลวง                          497,000.-                   497,000.-  26 เม.ย.2564 
 ยอดยกไป 11,250,000.-    11,154,000.-   

 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 11,250,000.-    11,154,000.-   



23 ขุดลอกโดยรอบหนองซางน้อย หมูที 10          500,000.-     514,474.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น หจก.ปาวัน คอนสตรัคชั น เสนอราคาต ่าสุด 133/2564 
 ต่าบลป่าตึง อ่าเภอแม่จัน    โยธา               497,000.- โยธา            497,000.-  26 เม.ย.2564 
         

24 ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED          500,000.-  499,818.19 เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน เอ เอส เอ็นจิเนยีริ ง ร้าน เอ เอส เอ็นจิเนยีริ ง เสนอราคาต ่าสุด 134/2564 
                           497,000.-                   497,000.-  26 เม.ย.2564 
         
25 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที  11 ต่าบลปงน้อย          500,000.-     502,129 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.จิรากรก่อสร้าง หจก.จิรากรก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด 135/2564 
 ถึง หมู่ที  8 ต่าบลหนองป่าก่อ                           497,000.-                   497,000.-  26 เม.ย.2564 
 อ่าเภอดอยหลวง        
         
26 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที  9 ต่าบลจนัจว้า          500,000.-     502,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอ พี พี บิวดิ้ง หจก.เอ พี พี บิวดิ้ง เสนอราคาต ่าสุด 136/2564 
 อ่าเภอแม่จัน – หมู่ที  4 ต่าบลป่าสกั                          498,000.-                   498,000.-  28 เม.ย.2564 

 อ่าเภอเชียงแสน        
         
27 ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ช้ัน 16 ห้องเรียน 14,420,000.- 14,592,062.43 e-bidding  1.บริษัท เอิร์ท คอนแทค บริษัท เอิร์ท คอนแทค เสนอราคาต ่าสุด 137/2564 
 รร.อบจ.เชียงราย                     13,845,000.-              13,845,000.-  28 เม.ย.2564 

         
         
 ยอดยกไป 27,670,000.-    26,988,000.-   
         

 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 27,670,000.-    26,988,000.-   
28 ซื้อม่านกันแสงยูวี พร้อมติดตั้ง 76,000.- 76,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส ซี เจรญิ บริษัท เอส ซี เจรญิ เสนอราคาต ่าสุด 48/2564 
     เคอร์เทน จ่ากัด     76,000.- เคอร์เทน จ่ากัด 76,000.-  20 เม.ย.2564 
         
29 ซื้อยาง CSS-1  จ่านวน  11 ถัง 68,327.27 68,443.10 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.กิตตะวัน ซัพพลาย หจก.กิตตะวัน ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 49/2564 
                            67,980.-                     67,980.-  27 เม.ย.2564 



         
30 จัดซื้อตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต จา่นวน 2 ตู้ 11,000.-       11,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วิทวัส การค้า บริษัท วิทวัส การค้า เสนอราคาต ่าสุด 50/2564 
                               9,200.-                       9,200.-  28 เม.ย.2564 
         
31 จ้างเหมาเป็นผู้จัดการรา้นค้า OTOP 150,000.- 150,000.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวหยาดฝน  จินวงศ์ นางสาวหยาดฝน  จินวงศ์ เสนอราคาต ่าสุด 229/2564 
                           150,000.-                   150,000.-  1 เม.ย.2564 

         
32 จ้างเหมาบุคคลปฏิบตัิหน้าที ประจา่กองคลัง 52,800.-      52,800.- เฉพาะเจาะจง 1.นายทวีพงษ์  อินวงศ์สกุล นายทวีพงษ์  อินวงศ์สกุล เสนอราคาต ่าสุด 230/2564 
                            52,800.-                     52,800.-  2 เม.ย.2564 
         
33 จ้างเหมาบุคคลปฏิบตัิหน้าที ประจา่กองคลัง 53,700.-      53,700.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวปรียาภรณ ์ นางสาวปรียาภรณ ์ เสนอราคาต ่าสุด 231/2564 
     สท้าน                53,700.-         สท้าน             53,700.-          2 เม.ย.2564 
         
         
 ยอดยกไป 28,081,827.70    27,397,680.-   

 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 28,081,827.70    27,397,680.-   
34 จ้างเหมาบุคคลปฏิบตัิหน้าที ประจา่ส่านัก 53,700.-      53,700.- เฉพาะเจาะจง 1.ว่าที ร้อยตรี ชวลิต ว่าที ร้อยตรี ชวลติ เสนอราคาต ่าสุด 232/2564 
 การช่าง    ลักษณาการ         53,700.- ลักษณาการ      53,700.-  2 เม.ย.2564 
         
35 จ้างเหมาบุคคลปฏิบตัิหน้าที ประจา่ส่านัก 53,700.-      53,700.- เฉพาะเจาะจง 1.นายณัฐปคลัภ์  หน่อท้าว นายณัฐปคลัภ์  หน่อท้าว เสนอราคาต ่าสุด 233/2564 
 การช่าง                           53,700.-                     53,700.-  2 เม.ย.2564 
         
36 จ้างจัดตกแต่งสถานที  39,300.-      39,300.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวยาใจ  ศรีวงศ์วรรณ ์ นางสาวยาใจศรีวงศ์วรรณ ์ เสนอราคาต ่าสุด 234/2564 
                            39,300.-                     39,300.-  5 เม.ย.2564 
         
37 จ้างท่าป้ายไวนิล ขนาด 2.4x3.7 เมตร 1,776.- 1,776.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 235/2564 



                               1,776.-                       1,776.-  5 เม.ย.2564 

         
38 ซ่อมคอมพิวเตอร์ จา่นวน 4 เครื อง 10,470.- 10,470.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งราย ซัพพลาย หจก.เม็งราย ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 236/2564 
     เซอร์วิส              10,470.- เซอร์วิส           10,470.-  5 เม.ย.2564 
         
39 จ้างเหมาเพื อซ่อมแซมสะพานเหลก็เส้นทาง 86,000.- 86,000.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ไพโอเนียร ์ หจก.ไพโอเนยีร ์ เสนอราคาต ่าสุด 237/2564 
 จักรยาน    คอนสตรัชั น         86,000.- คอนสตรัชั น      86,000.-  9 เม.ย.2564 
         
 ยอดยกไป 28,326,773.70    27,642,626.-   
         

 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 28,326,773.70    27,642,626.-   
40 จ้างท่าป้ายประชาสัมพันธ์ เพื อรณรงค์ป้องกัน 43,200.- 43,200.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแอดเวอรไ์ทซิ ง  มีเดีย ร้านแอดเวอรไ์ทซิ ง  มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 238/2564 
 และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์                           43,200.-                     43,200.-  9 เม.ย.2564 
         
41 จ้างท่าตรายาง จ่านวน 26 ดวง 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง .ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ เสนอราคาต ่าสุด 239/2564 
                              9,000.-                       9,000.-  9 เม.ย.2564 
         
42 จ้างท่าตรายาง จ่านวน 18 ดวง 4,450.-        4,450.- เฉพาะเจาะจง .ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ เสนอราคาต ่าสุด 240/2564 
                              4,450.-                       4,450.-  21 เม.ย.2564 
         
43 ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท ์ 12,000.- 12,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโชคดี โทรศัพท์ ร้านโชคดี โทรศัพท์ เสนอราคาต ่าสุด 241/2564 
                           12,000.-                    12,000.-  21 เม.ย.2564 

         
44 ซ่อมเครื องปรับอากาศ จ่านวน 4 เครื อง 7,950.-        7,950.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.แสนดี แอร์ เซอร์วิส หจก.แสนดี แอร์ เซอร์วสิ เสนอราคาต ่าสุด 242/2564 
                              7,950.-                       7,950.-  21 เม.ย.2564 



         

45 จ้างท่าสติ๊กเกอร ์ 27,000.- 27,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแอดเวอรไ์ทซิ ง  มีเดีย ร้านแอดเวอรไ์ทซิ ง  มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 243/2564 
                            27,000.-                     27,000.-  23 เม.ย.2564 
         
         
 ยอดยกไป 28,430,373.70    27,746,226.-   

 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 28,326,773.70    27,642,626.-   
46 จ้างท่าคู่มือและแผ่นพับ เพื อประชาสัมพันธ์ 82,500.- 82,500.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแอดเวอรไ์ทซิ ง  มีเดีย ร้านแอดเวอรไ์ทซิ ง  มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 244/2564 
 การเสยีภาษีและบ่ารุง อบจ.                          82,500.-                    82,500.-  23 เม.ย.2564 
         
47 จ้างท่าตรายาง จ่านวน 13 ดวง 2,540.-       2,540.- เฉพาะเจาะจง .ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ เสนอราคาต ่าสุด 245/2564 
                              2,540.-                       2,540.-  26 เม.ย.2564 
         
48 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง จ่านวน 2 คัน 14,310.-       14,310.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านมณฑลการช่าง ร้านมณฑลการช่าง เสนอราคาต ่าสุด 246/2564 
                            14,310.-                     14,310.-  26 เม.ย.2564 
         
49 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง ยีห้อ เซพโรเลต 2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง 1.อู่โชค ออโต้เซอร์วิส อู่โชค ออโต้เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด 247/2564 
 ทะเบียน บม-4154 ชร                             2,000.-                       2,000.-  27 เม.ย.2564 

         
50 ซ่อมรถบดขับเคลื อนด้วยตัวเอง ยี ห้อ 26,257.80   26,257.80 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.หัวดอยแทรกเตอร ์ หจก.หัวดอยแทรกเตอร ์ เสนอราคาต ่าสุด 248/2564 
 COMMINS                         26,257.80                   26,257.80  28 เม.ย.2564 
         
51 ซ่อมรถกระนะบรรทุก ยี ห้อ นิสสนั 13,370.- 13,370.- เฉพาะเจาะจง 1.อู่ช่างตู่เซอร์วิส อู่ช่างตู่เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด 249/2564 
 ทะเบียน ป-1710 ชร                          13,370.-                    13,370.-  28 เม.ย.2564 
         



         
 ยอดยกไป 28,467,751.50    27,783,603.80   

 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 28,467,751.50    27,783,603.80   
52 จ้างท่าป้ายไวนิล เพื อใช้ในโครงการ 32,460.- 32,460.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแอดเวอรไ์ทซิ ง  มีเดีย ร้านแอดเวอรไ์ทซิ ง  มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 250/2564 
 สังคมรักการอ่าน                          32,460.-                    32,460.-  28 เม.ย.2564 
         
53 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง ยี ห้อ โตโยต้า 4,782.99 4,782.99 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โตโยต้า เชียงราย บริษัท โตโยต้า เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 251/2564 
 ทะเบียน กง-3838 ชร.                           4,782.99                    4,782.99  28 เม.ย.2564 
         
54 ซ่อมเครื องปรับอากาศ จ่านวน 1 เครื อง 2,550.-        2,550.- เฉพาะเจาะจง 1.นายธนเดช  ประมวล นายธนเดช  ประมวล เสนอราคาต ่าสุด 252/2564 
                              2,550.-                       2,550.-  28 เม.ย.2564 
         
55 ซ่อมเครื องปรับอากาศ จ่านวน 4 เครื อง 13,000.- 13,000.-- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.แสนดี แอร ์ หจก.แสนดี แอร ์ เสนอราคาต ่าสุด 253/2564 
     เซอร์วิส             13,000.--  เซอร์วิส           13,000.-  28 เม.ย.2564 

         
56 จ้างท่าตรายาง จ่านวน 13 ดวง 2,540.-       2,540.- เฉพาะเจาะจง .ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ ร้านเซ็นเตอร์ปริ้นท์ เสนอราคาต ่าสุด 254/2564 
                              2,540.-                       2,540.-  29 เม.ย.2564 
         

57 จัดซื้อวัสดเุพื อท่าระบบน้่ารดผัก ต้นไม ้ 49,116.21 49,116.21 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รวมสินการเกษตร หจก.รวมสินการเกษตร เสนอราคาต ่าสุด 255/2564 
 และอุปกรณ์ในการท่าหลังคารวมถึงบ่อซึม    ชื นชอบ            49,116.21 ชื นชอบ        49,116.21  29 เม.ย.2564 
         
         
 ยอดยกไป 28,572,200.70    27,888,053.-   

 
 



 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 28,572,200.70    27,888,053.-   
58 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง ยี ห้อ ฮีโน ่ 1,650.- 1650.- เฉพาะเจาะจง 1.อู่โชค ออโต้เซอร์วิส อู่โชค ออโต้เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด 256/2564 
 ทะเบียน 82-2210 ชร                             1,650.-                       1,650.-  30 เม.ย.2564 
         
59 จ้างท่าสติ๊กเกอร ์ 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแอดเวอรไ์ทซิ ง  มีเดีย ร้านแอดเวอรไ์ทซิ ง  มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 257/2564 
                               9,000.-                      9,000.-  30 เม.ย.2564 
         
60 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง ทะเบยีน กข- 8899 ชร. 37,840.-      37,840.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านมณฑลการช่าง ร้านมณฑลการช่าง เสนอราคาต ่าสุด 258/2564 
                             37,840.-                     37,840.-  30 เม.ย.2564 
         
61 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง ประจ่าเดือน เมษายน 190,000.- 190,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดับเบิ้น นายน ์ บริษัท ดับเบิ้น นายน ์ เสนอราคาต ่าสุด 151/2564 
 2564 ส่านักปลัดฯ     สเตชั น          190,000.-  สเตชั น        190,000.-  1 เม.ย 2564 

         
62 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง ประจ่าเดือน มีนาคม 150,000.- 150,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 152/2564 
 2564 ส่านักการช่าง                          150,000.-                  150,000.-  2 เม.ย.2564 
         
63 ซื้อแบตเตอรี ส่าหรับรถยนต์ส่วนกลาง 4,280.- 4,280.- เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เชียงราย  บริษัท โตโยต้า เชียงราย  เสนอราคาต ่าสุด 153/2564 
 ยี ห้อ โตโยต้า ทะเบยีน กม-1167 ชร                             4,280.-                      4,280.-  2 เม.ย.2564 
         
         
 ยอดยกไป 28,964,970.07    28,280,823.-   

 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
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เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ



จ้าง สรุป ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 28,964,412.07    28,280,823.-   
64 ซื้อแบตเตอรี ส่าหรับรถยนต์ส่วนกลาง 3,430.- 3,430.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวมัลล์รดา  นางสาวมัลล์รดา  เสนอราคาต ่าสุด 154/2564 
 ยี ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน บม 6882 ชร    แก้วปวงค่า            3,430.- แก้วปวงค่า        3,430.-  2 เม.ย.2564 
         
65 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 383,805.- 383,805.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งราย ซัพพลาย หจก.เม็งราย ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 155/2564 
     เซอร์วิส            383,805.- เซอร์วิส         383,805.-  2 เม.ย.2564 
         
66 ซื้อวัสดุสา่นักงาน 277,866.-     277,866.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส เค เครื องเขียน บริษัท เอส เคเครื องเขียน เสนอราคาต ่าสุด 156/2564 
                            277,866.-                   277,866.-  2 เม.ย.2564 
         
67 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง โครงการปรบัปรุงถนน 197,773.49 197,773.49 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 157/2564 
 ลูกรัง หมู่ที  10 ต่าบลสถาน อ่าเภอเชียงของ                        197,773.49                 197,773.49  5 เม.ย.2564 

         
68 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง โครงการปรบัพ้ืนที  33,944.01     33,944.01 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 158/2564 
 ณ พุทธมณฑล สมโภช 750 ปี                        33,944.01                 33,944.01  5 เม.ย.2564 
         
69         
         
         
 ยอดยกไป 29,861,230.57    29,177,641.50   

 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 
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ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 29,861,230.57    29,177,641.50   
64 ซื้อแบตเตอรี ส่าหรับรถยนต์ส่วนกลาง 3,430.- 3,430.- เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวมัลล์รดา  นางสาวมัลล์รดา  เสนอราคาต ่าสุด 154/2564 
 ยี ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน บม 6882 ชร    แก้วปวงค่า            3,430.- แก้วปวงค่า        3,430.-  2 เม.ย.2564 
         



65 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 383,805.- 383,805.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เม็งราย ซัพพลาย หจก.เม็งราย ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 155/2564 
     เซอร์วิส            383,805.- เซอร์วิส         383,805.-  2 เม.ย.2564 
         
66 ซื้อวัสดุสา่นักงาน 277,866.-     277,866.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส เค เครื องเขียน บริษัท เอส เคเครื องเขียน เสนอราคาต ่าสุด 156/2564 
                            277,866.-                   277,866.-  2 เม.ย.2564 
         
67 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง โครงการปรบัปรุงถนน 197,773.49 197,773.49 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 157/2564 
 ลูกรัง หมู่ที  10 ต่าบลสถาน อ่าเภอเชียงของ                        197,773.49                 197,773.49  5 เม.ย.2564 

         
68 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง โครงการปรบัพ้ืนที  33,944.01     33,944.01 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 158/2564 
 ณ พุทธมณฑล สมโภช 750 ปี                        33,944.01                 33,944.01  5 เม.ย.2564 
         
69 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง โครงการซ่อมแซม 36,859.87 36,859.87 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 159/2564 
 ฝายน้่าล้นแม่น้่าอิง (จัดท่าเอง) ต่าบล                        36,859.87                 36,859.87  5 เม.ย.2564 
 สันทรายงาม อ่าเภอเทิง        
 ยอดยกไป 26,861,230.57    29,177,641.50   

 
 
 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
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ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 26,861,230.57    29,177,641.50   
70 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง โครงการซ่อมแซม 41,441.68 41,441.68 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 160/2564 
 ถนนลูกรัง/หินคลุก (จัดท่าเอง) ตา่บล                        41,441.68                41,441.68  8 เม.ย.2564 
 ศิริเวียงชัย อ่าเภอเวียงชัย        
         
71 ซื้อยางรถยนต์ สา่หรับรถยนตส์่วนกลาง 35,400.- 35,400.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้านหน้าค่ายแม็กยาง ร้านหน้าค่ายแม็กยาง เสนอราคาต ่าสุด 161/2564 
                           35,400.-                     35,400.-  21 เม.ย.2564 
         



72 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง โครงการขดุเจาะ        199,758.72 199,758.72 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 162/2564 
 บ่อบาดาล ครั้งที 5/2564                        199,758.72                199,758.72  21 เม.ย.2564 
         
73 ซื้อยางรถยนต์ จ่านวน 4 เส้น และแบตเตอรี  15,900.- 15,900.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เชียงรายคาร์เซอร์วิส หจก.เชียงรายคาร์เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด 163/2564 
 จ่านวน 1 ลูก                           15,900.-                     15,900.-  21 เม.ย.2564 
         
74 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง โครงการซ่อมแซม 265,311.98 265,311.98 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 164/2564 
 ถนนลูกรัง (จัดท่าเอง) ต่าบลป่าสกั                       265,311.98               265,311.98  22 เม.ย.2564 

 และต่าบลศรีดอนมลู อ่าเภอเชียงแสน        
         
         
 ยอดยกไป 30,419,042.95    29,735,453.88   
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ข้อตกลง 
 ยอดยกมา 30,419,042.95    29,735,453.88   
75 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 184,357.- 184,357.- เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน สยามครุภณัฑ ์ ร้าน สยามครภุัณฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด 165/2564 
                           184,357.-                   184,357.-  23 เม.ย.2564 
         
76 ซื้อน้่าดื ม ประจ่าเดือน เมษายน 2564 51,230.- 51,230.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ปวรพร หจก.ปวรพร เสนอราคาต ่าสุด 166/2564 
                            51,230.-                     51,230.-  26 เม.ย.2564 
         
77 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง โครงการปรบัปรุงพ้ืนที  89,258.70   89,258.70 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 167/2564 
 สนามกีฬาประจ่าอ่าเภอเชียงของ                       289,258.70               89,258.70  27 เม.ย.2564 
         
78 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที ใช้ในการจัดกิจกรรม 51,817.- 51,817.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วิทวัส การค้า บริษัท วิทวัส การค้า เสนอราคาต ่าสุด 168/2564 



 โครงการสร้างสังคมแห่งการอ่านฯ                           51,817.-                     51,817.-  29 เม.ย.2564 

         
79 จัดซื้อน่้ามันเชื้อเพลิง ประจ่าเดือน มีนาคม 170,000.- 170,000.- เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม บริษัท แม่กรณ์ปโิตรเลี ยม เสนอราคาต ่าสุด 169/2564 
 2564 ส่านักการช่าง                          170,000.-                  170,000.-  30 เม.ย.2564 
         

 รวมเป็นจ่านวนเงินทั้งสิ้น 30,965,705.65    30,282,116.58   
         
         
         

 
 
 
 


