
                                                                                                                           แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

                                                                                                                                                                                        
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

1 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถบรรทุก ทะเบียนรถ             
80 - 8483 

3,140 3,140  เฉพาะเจาะจง ร้านไชยวุฒิการยาง 
3,140 

ร้านไชยวุฒิการยาง 
3,140 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

7/2564 (ใบสั่งจ้าง) 
14 ม.ค. 2564 

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ กอง
คลัง 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง หจก. เอสพี ซัพพลาย โอเอ 
9,000 

หจก. เอสพี ซัพพลาย โอเอ 
9,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

12/2564 (ใบสั่ซื้อ) 
4 ม.ค. 2564 

3 วัสดุสำนักงาน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

5,873 5,873 เฉพาะเจาะจง นางอารี ใสสม 
5,873 

 

นางอารี ใสสม 
5,873 

ตามเงือนไขเสนอ 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

13/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
11 ม.ค. 0564 

4 วัสดุสำนักงาน กองชา่ง 
 

18,658  18,658 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์เพิ่มพนู 
18,658 

ร้านทรัพย์เพิ่มพนู 
18,658 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

14/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
12 ม.ค. 2564 

5 วัสดุสำนักงาน กองคลัง 40,460 40,460 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์เพิ่มพนู 
40,460 

ร้านทรัพย์เพิ่มพนู 
40,460 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

15/2564(ใบสั่งซื้อ) 
15 ม.ค. 2564 

6 วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนัก
ปลัด        

22,200 22,200 เฉพาะเจาะจง หจก. เอสพี ซัพพลาย โอเอ 
22,200 

หจก. เอสพี ซัพพลาย โอเอ 
22,200 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

16/2564(ใบสั่งซื้อ) 
19 ม.ค. 2564 

7 ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนัก
ปลัด 

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน K mart 
40,000 

ร้าน K mart 
40,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

17/2564(ใบสั่งซื้อ) 
25 ม.ค. 2564 

8  จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สาธารณสุข 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จำกัด 

7,500 

บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จำกัด 

7,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

5/2564(สัญญาซื้อขาย) 
22 ม.ค. 2564 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ งานรักษา
ความสงบภายใน 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จำกัด 

7,500 

บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จำกัด 

7,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

6/2564(สัญญาซื้อขาย) 
22 ม.ค. 2564 

10 จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กองคลัง 

59,000 59,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จำกัด 

59,000 

บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จำกัด 

59,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

7/2564(สัญญาซื้อขาย) 
22 ม.ค. 2564 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ชนิดไม่มีไหล่ทาง  
ม.14 (เร่ิมต้นบ้านพ่อ  
เหว่า) 

499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
499,000 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
499,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

2/2564(สัญญาจา้งก่อสร้าง) 
25 ม.ค. 2564 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
ม.14 (เร่ิมต้นบ้านนาง
ลอย) 

499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
499,000 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
499,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

3/2564(สัญญาจา้งก่อสร้าง) 
25 ม.ค. 2564 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
ม.8 

430,000 430,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
430,000 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
430,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

4/2564(สัญญาจา้งก่อสร้าง) 
25 ม.ค. 2564 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
ม.11 

499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
499,000 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
499,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

5/2564(สัญญาจา้งก่อสร้าง) 
25 ม.ค. 2564 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
ม.4 (ขัวตาด) 

499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
499,000 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
499,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

6/2564(สัญญาจา้งก่อสร้าง) 
25 ม.ค. 2564 

 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง
บริเวณป่าสุสาน ม.13 

304,500 304,500 เฉพาะเจาะจง หจก. มัตติกาการโยธา 
304,500 

หจก. มัตติกาการโยธา 
304,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

7/2564(สัญญาจา้งก่อสร้าง) 
25 ม.ค. 2564 

17 โครงการก่อสร้างรางส่ง
น้ำเพื่อการเกษตร ม.14 
ebidding 

750,000 750,000 เฉพาะเจาะจง หจก. กิตติพัมนา999 
750,000 

หจก. กิตติพัมนา999 
750,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

8/2564(สัญญาจา้งก่อสร้าง) 
29 ม.ค. 2564 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
ซอย8 ม.5 

72,000 72,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
72,000 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
72,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

9/2564(สัญญาจา้งก่อสร้าง) 
29 ม.ค. 2564 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
ซอย3 ม.7 

212,000 212,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
212,000 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
212,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

10/2564 (สัญญาจ้างก่อสร้าง)                     
29 ม.ค. 2564 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
ม.5 

291,000 291,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
291,000 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
291,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

11/2564 (สัญญาจ้างก่อสร้าง)                     
29 ม.ค. 2564 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
ม.8 (เร่ิมต้นประปา
หมู่บ้านท่ี 1) 

407,500 407,500 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
407,500 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
407,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

12/2564 (สัญญาจ้างก่อสร้าง)                     
29 ม.ค. 2564 

22 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
ม.8 

347,900 347,900 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
347,900 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
347,900 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

13/2564 (สัญญาจ้างก่อสร้าง)                     
29 ม.ค. 2564 

 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
ม.11 

315,800 315,800 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
315,800 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
315,800 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

14/2564(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 
29 ม.ค. 2564 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
ม.10 

127,800 127,800 เฉพาะเจาะจง หจก. มัตติกาการโยธา 
127,800 

หจก. มัตติกาการโยธา 
127,800 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

15/2564(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 
29 ม.ค. 2564 

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
ม.13 

79,200 79,200 เฉพาะเจาะจง หจก. มัตติกาการโยธา 
79,200 

หจก. มัตติกาการโยธา 
79,200 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

16/2564(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 
29 ม.ค. 2564 

26 โครงการก่อสร้างท่อหล่อ
เหลี่ยม คสล. ม.10 

251,000 251,000 เฉพาะเจาะจง หจก. มัตติกาการโยธา 
251,000 

หจก. มัตติกาการโยธา 
251,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

17/2564(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 
29 ม.ค. 2564 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
ม.2 

479,600 479,600 เฉพาะเจาะจง หจก. มัตติกาการโยธา 
479,600 

หจก. มัตติกาการโยธา 
479,600 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

18/2564(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 
29 ม.ค. 2564 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
ม.10 

210,900 210,900 เฉพาะเจาะจง หจก. มัตติกาการโยธา 
210,900 

หจก. มัตติกาการโยธา 
210,900 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

19/2564(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 
29 ม.ค. 2564 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
ม.9 

306,400 306,400 เฉพาะเจาะจง หจก. ท.เท่ห์ กิจเจริญ 
306,400 

หจก. ท.เท่ห์ กิจเจริญ 
306,400 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

20/2564(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 
29 ม.ค. 2564 

30 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
ม.15 

97,380 97,380 เฉพาะเจาะจง หจก. ท.เท่ห์ กิจเจริญ 
97,380 

หจก. ท.เท่ห์ กิจเจริญ 
97,380 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

21/2564(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 
29 ม.ค. 2564 

 


