
                                                                                                                           แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 
เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 

ล าดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 จัดซื้อน้ าดื่ม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

5,880 5,880  เฉพาะเจาะจง นางอารี  ใสสม 
5,880 

นางอารี  ใสสม 
5,880 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

1/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
1 ต.ค. 2563 

2 จัดซื้อน้ าดื่ม ส านักงาน 10,080 10,080 เฉพาะเจาะจง นางอารี  ใสสม 
10,080 

นางอารี  ใสสม 
10,080 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

2/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
1 ต.ค. 2563 

3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ส านักปลดั 

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
90,000 

หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
90,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

3/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
1 ต.ค. 2563 

4 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น กองช่าง 

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
90,000 

หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
90,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

4/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
1 ต.ค. 2563 

5 จัดซื้อน้ ามันโครงการ 21,512 21,512 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
21,512 

หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
21,512 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

5/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
20 ต.ค. 2563 

6 จัดซื้อโคมประทีป 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นางเม็ดแก้ว  เจนใจ 
16,000 

นางเม็ดแก้ว  เจนใจ 
16,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

6/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
29 ต.ค. 2563 

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นายอินทนุ  ไทยใหม่ 
1,200 

นายอินทนุ  ไทยใหม่ 
1,200 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

7/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
29 ต.ค. 2563 

8 จัดซื้ออาหารเสริมนม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

35,096.16 35,096.16 เฉพาะเจาะจง บริษทัเชียงใหม่เฟรช
มิลค์ 

35,096.16 

บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
35,096.16 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

1/2564 (สัญญาซื้อขาย) 
1 ต.ค. 2563 

9 จัดซื้อรถยนต์โดยสาร 
รถตู้ 

1,331,500 1,331,500 e-bidding บริษัท โตโยต้า พะเยา
จ ากัด 

1,331,500 

บริษัท โตโยต้า พะเยา จ ากัด
1,331,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

2/2564 (สัญญาซื้อขาย) 
27 ต.ค. 2563 
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ล าดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10 จ้างรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

293,538 293,538 เฉพาะเจาะจง นางฐานิดา  ปรเมธฐ์กิรต ิ
293,538 

นางฐานิดา  ปรเมธฐ์กิรต ิ
293,538 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

1/2564 (สัญญาจา้ง) 
1 ต.ค. 2563 

11 จ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  จ่าเลิศ 
6,000 

นายสุรพล  จ่าเลิศ 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

1/2564 (บันทึกตกลงจา้ง) 
1 ต.ค. 2563 

12 จ้างเหมาท าความสะอาด 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว  เจนใจ 
6,500 

นางเฉลียว  เจนใจ 
6,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

2/2564 (บันทึกตกลงจา้ง) 
1 ต.ค. 2563 

13 จ้างเหมาท าความสะอาด 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว  เจนใจ 
6,500 

นางเฉลียว  เจนใจ 
6,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

3/2564 (บันทึกตกลงจา้ง) 
30 ต.ค. 2563 

14 จ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  จ่าเลิศ 
6,000 

นายสุรพล  จ่าเลิศ 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

4/2564 (บันทึกตกลงจา้ง) 
30 ต.ค. 2563 

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 6 

979,225 979,225 e-bidding หจก.พะเยาเหนือกิจ
ก่อสร้าง 

979,225 

หจก.พะเยาเหนือกิจก่อสร้าง 
979,225 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

1/2564 (สัญญาจา้งก่อสร้าง) 
27 ต.ค. 2563 

16 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
กองคลัง 

50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส พี ซัพพลาย โอ
เอ 

50,000 

หจก.เอส พี ซัพพลาย โอเอ 
50,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

1/2564 (บันทึกตกลงเชา่) 
1 ต.ค. 2563 

17 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ส านักปลัด 

50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส พี ซัพพลาย โอ
เอ 

50,000 

หจก.เอส พี ซัพพลาย โอเอ 
50,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

2/2564 (บันทึกตกลงเชา่) 
1 ต.ค. 2563 

18 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
กองช่าง 

28,800 28,800 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส พี ซัพพลาย โอ
เอ 

28,800 

หจก.เอส พี ซัพพลาย โอเอ 
28,800 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

3/2564 (บันทึกตกลงเชา่) 
1 ต.ค. 2563 
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ล าดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

20 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

28,800 28,800 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส พี ซัพพลาย โอ
เอ 

28,800 

หจก.เอส พี ซัพพลาย โอเอ 
28,800 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

4/2564 (บันทึกตกลงเชา่) 
1 ต.ค. 2563 

         

 


