
                                                                                                                           แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
                                                                                                                                                                                        

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 จ้างเหมาสำรวจสนุัข และ
แมว 

4,200 4,200  เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ บัวชุม 
4,200 

นายชาญณรงค์ บัวชุม 
4,200 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

33/2564 (ใบสั่งจ้าง) 
9 ส.ค. 2564 

2 จ้างเหมาทำตรายางสำหรับ
ใช้ในงานราชการ สำนัก-
ปลัด 

6,170 6,170 เฉพาะเจาะจง นางสุภาวดี ธนะรัตน ์
6,170 

นางสุภาวดี ธนะรัตน ์
6,170 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

34/2564 (ใบสั่งจ้าง) 
16 ส.ค. 2564 

3 จ้างเหมาซ่อมบำรุง
รถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 
80 – 8481 พะเยา 

1,710 1,710 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยวุฒิการยาง 
1,710 

ร้านไชยวุฒิการยาง 
1,710 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

35/2564 (ใบสั่งจ้าง) 
20 ส.ค. 2564 

4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
สำนักปลัด 

16,830 16,830 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน     
เครื่องเขียน จำกัด 

16,830 

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน     
เครื่องเขียน จำกัด 

16,830 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

59/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
2 ส.ค. 2564 

5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน      
กองช่าง 

7,566 7,566 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน     
เครื่องเขียน จำกัด 

7,566 

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน     
เครื่องเขียน จำกัด 

7,566 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

60/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
2 ส.ค. 2564 

6 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และ
ขนส่งยางรถบรรทุก 

22,540 22,540 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยวุฒิการยาง
22,540 

ร้านไชยวุฒิการยาง
22,540 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

61/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
6 ส.ค. 2564 

7 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำรวจ 
กองช่าง (เทปวัดระยะทาง) 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ การสำรวจ 
จำกัด 

7,000 

บริษัท เชียงใหม่ การสำรวจ 
จำกัด 

7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

62/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
11 ส.ค. 2564 

 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 
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ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

8 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น  กองชา่ง 

3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยานำไพศาล 
3,600 

หจก. พะเยานำไพศาล 
3,600 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

63/2564(ใบสั่งซื้อ) 
11 ส.ค. 2564 

9 วัสดุดับเพลิง งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

19,400 19,400 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียร์ คิดส์ ดี  
19,400 

ร้านไอเดียร์ คิดส์ ดี  
19,400 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

64/2564(ใบสั่งซื้อ) 
13 ส.ค. 2564 

10 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 

53,700 53,700 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียร์ คิดส์ ดี  
53,700 

ร้านไอเดียร์ คิดส์ ดี  
53,700 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

65/2564(ใบสั่งซื้อ) 
13 ส.ค. 2564 

11 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น  โครงการปรับ
เกลี่ยสันถนน หมู่ท่ี 13 

51,834 51,834 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
51,834 

หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
51,834 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

66/2564(ใบสั่งซื้อ) 
16 ส.ค. 2564 

12 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
กองช่าง 

2,750 2,750 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยานำไพศาล 
2,750 

หจก. พะเยานำไพศาล 
2,750 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

67/2564(ใบสั่งซื้อ) 
18 ส.ค. 2564 

13 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งาน
นิติการ 

13,452 13,452 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน     
เครื่องเขียน จำกัด 

13,452 

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน     
เครื่องเขียน จำกัด 

13,452 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

68/2564(ใบสั่งซื้อ) 
25 ส.ค. 2564 

14 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กอง
คลัง 

32,416 32,416 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน     
เครื่องเขียน จำกัด 

32,416 

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน     
เครื่องเขียน จำกัด 

32,416 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

69/2564(ใบสั่งซื้อ) 
25 ส.ค. 2564 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
กองช่าง 

15,960 15,960 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี ซัพพลาย      
โอเอ 

15,960 

บริษัท เอส พี ซัพพลาย      
โอเอ 

15,960 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

70/2564(ใบสั่งซื้อ) 
31 ส.ค. 2564 
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ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

16 จ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

27/2564(บันทึกตกลงจา้ง) 
31 ส.ค. 2564 

17 จ้างเหมาคนทำความ
สะอาด 

6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว เจนใจ 
6,500 

นางเฉลียว เจนใจ 
6,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

28/2564(บันทึกตกลงจา้ง) 
31 ส.ค. 2564 

18 จ้างเหมาผูช้่วยช่างโยธา 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา จำรัส 
8,000 

นายเจษฎา จำรัส 
8,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

29/2564(บันทึกตกลงจา้ง) 
31 ส.ค. 2564 

19 จ้างเหมาควบคุมและจด
บันทึกตรวจสอบสถานี     
สูบน้ำ 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ แลดไธสง 
6,000 

นายอนุรักษ์ แลดไธสง 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

30/2564(บันทึกตกลงจา้ง) 
31 ส.ค. 2564 

20 จ้างก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ชนิดไม่
มีไหล่ทาง หมู่ท่ี 3 (เร่ิม
หน้าบ้านนางกำ้ กันทะ-
วงศ์) 

93,800 93,800 เฉพาะเจาะจง หจก. มัตติกาการโยธา 
93,800 

หจก. มัตติกาการโยธา 
93,800 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

22/2564                     
(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 

5 ส.ค. 2564 

21 จ้างก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ชนิดไม่
มีไหล่ทาง หมู่ท่ี 9 (จุดซอย
ข้างโรงเรียนชุมชนบา้น
ห้วยลาน) 

196,500 196,500 เฉพาะเจาะจง หจก. มัตติกาการโยธา 
196,500 

หจก. มัตติกาการโยธา 
196,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

23/2564                     
(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 

5 ส.ค. 2564 
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ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

22 จ้างก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ชนิดไม่
มีไหล่ทาง หมู่ท่ี 6 (จุดซอย
ข้างบ้านนายเสริญ เจนใจ) 

41,900 41,900 เฉพาะเจาะจง หจก. มัตติกาการโยธา 
41,900 

หจก. มัตติกาการโยธา 
41,900 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

24/2564                     
(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 

5 ส.ค. 2564 

23 จ้างก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ชนิดไม่
มีไหล่ทาง หมู่ท่ี 16 (จุด
ซอยข้างบ้านนายสง ใสสม) 

118,600 118,600 เฉพาะเจาะจง หจก. มัตติกาการโยธา 
118,600 

หจก. มัตติกาการโยธา 
118,600 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

25/2564                     
(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 

5 ส.ค. 2564 

24 จ้างก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ชนิดไม่
มีไหล่ทาง หมู่ท่ี 5 (เร่ิม
ปากซอย 2 สิ้นสุดถนน 
คสล.เดิม) 

310,000 310,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
310,000 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
310,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

26/2564                     
(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 

9 ส.ค. 2564 

25 
 

จ้างก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ชนิดไม่
มีไหล่ทาง หมู่ท่ี 5 (จุดซอย 
5 เริ่มปากซอย ถึงบ้านนาง
วันดี เผ่าต๊ะใจ) 

105,500 105,500 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
105,500 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
105,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

27/2564                     
(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 

9 ส.ค. 2564 

26 จ้างก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 
10 (ช่วงท่ี 2 ) 

82,000 82,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
82,000 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
82,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

28/2564                     
(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 

20 ส.ค. 2564 
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ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

27 จ้างก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างป้อมยามหน้า
สำนักเทศบาลตำบล       
ห้วยลาน หมู่ท่ี 8  

317,500 317,500 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
317,500 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
317,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

29/2564                     
(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 

24 ส.ค. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


