
                                                                                                                           แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
                                                                                                                                                                                        

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (นำ้
ด่ืม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลห้วยลาน 

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

นางอารี  ใสสม 
5,880 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

01/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
1 ต.ค. 2564 

2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (นำ้
ด่ืม) สำนักงานเทศบาล
ตำบลห้วยลาน 

10,080 10,080 เฉพาะเจาะจง นางอารี  ใสสม 
10,080 

นางอารี  ใสสม 
10,080 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

02/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
1 ต.ค. 2564 

3 จัดซื้อน้ำมนัเชื้อเพลิง  
สำหรบัรถยนต์ส่วนกลาง 
สำนักปลัด เทศบาลตำบล
ห้วยลาน 

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

หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
90,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

03/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
1 ต.ค. 2564 

4 จัดซื้อน้ำมนัเชื้อเพลิง  
สำหรบัรถยนต์ส่วนกลาง 
กองช่าง เทศบาลตำบลห้วย
ลาน 

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

หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
90,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

04/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
1 ต.ค. 2564 

5 จัดซื้อน้ำมนัเชื้อเพลิง  
สำหรบัรถยนต์ส่วนกลาง 
งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลตำบล
ห้วยลาน 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
20,000 

หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
20,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

05/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
1 ต.ค. 2564 

6 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า 1,570 1,570 เฉพาะเจาะจง ร้านชูเกียรติการไฟฟา้ 
1,570 

ร้านชูเกียรติการไฟฟา้ 
1,570 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

06/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
12 ต.ค. 2564 



 

แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

7 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ 
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจำเดือน ตุลาคม 
2564 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.ซัพพลายโอเอ 
2,500 

หจก.เอส.พี.ซัพพลายโอเอ 
2,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

01/2565(ใบสั่งจ้าง) 
1 ต.ค. 2564 

8 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข 4077 
พะเยา 

1,640 1,640 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยวุฒิการยาง 
1,640 

ร้านไชยวุฒิการยาง 
1,640 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

02/2565(ใบสั่งจ้าง) 
14 ต.ค. 2564 

9 จ้างเหมาซ่อมบำรุง
เครื่องปรับอากาศ 

1,284 1,284 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาวงศ์สุวรรณ 
1,284 

หจก.พะเยาวงศ์สุวรรณ 
1,284 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

03/2565(ใบสั่งจ้าง) 
14 ตุลาคม 2564 

10 จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องจักรกลขนาดหนัก 
ประเภทรถแบ็คโฮ
หมายเลขทะเบียน ตค-
1402 

14,932 14,932 เฉพาะเจาะจง ร้านดงสุวรรณ ไดนาโม 
มอเตอร์ทอร์ 
14,932 

ร้านดงสุวรรณ ไดนาโม 
มอเตอร์ทอร์ 
14,932 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

04/2565(ใบสั่งจ้าง) 
28 ต.ค. 2564 

11 จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลห้วยลาน ไตรมาส 1 

34,580.04 34,580.04 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลล ์
34,580.04 

บริษัทเชยีงใหม่เฟรชมิลล ์
34,580.04 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

01/2565(สัญญาซื้อขาย) 
01 ต.ค. 2564 

 



 
แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 

เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
 

 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

12 จัดซื้ออาหารเสริมนม สพฐ. 
ภาคเรียนท่ี 2/2564 

266,292 266,292 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลล ์
266,292 

บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลล ์
266,292 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

02/2565 (สัญญาซื้อขาย) 
27 ต.ค. 2564 

13 จ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง 
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลห้วยลาน 

294,756 294,756 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  กันทะวงศ์ 
294,756 

นายยงยุทธ  กันทะวงศ์ 
294,756 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

01/2565 (สัญญาจ้าง) 
01 ต.ค. 2564 

14 จ้างเหมาบริการทำความ
สะอาด 

6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นายเฉลียว  เจนใจ 
6,500 

นายเฉลียว  เจนใจ 
6,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

01/2565 (บันทึกตกลง
จ้าง) 

01 ต.ค. 2564 
15 จ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  จ่าเลิศ 

6,000 
นายสุรพล  จ่าเลิศ 

6,000 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

02/2565(บันทึกตกลงจา้ง) 
01 ต.ค. 2564 

16 จ้างเหมาคนควบคุมและจด
บันทึกตรวจสอบสถานสีูบ
น้ำบ้านเนินสมบูรณ ์

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

นายอนุรักษ์  แลดไธสง 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

03/2565 (บันทึกตกลง
จ้าง) 

01 ต.ค. 2564 
17 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีธุรการ

ปฏิบัติงานในศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนท้องถ่ิน
อำเภอ 

11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรภิมล  ปินใจ
รักษา 

11,500 

นางสาวพรภิมล  ปินใจ
รักษา 

11,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

04/2565(บันทึกตกลงจา้ง) 
01 ต.ค. 2564 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

18 จ้างเหมาบริการทำความ
สะอาด 

6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นายเฉลียว  เจนใจ 
6,500 

นายเฉลียว  เจนใจ 
6,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

05/2565 (บันทึกตกลง
จ้าง) 

29 ต.ค. 2564 
19 จ้างเหมาคนควบคุมและจด

บันทึกตรวจสอบสถานสีูบ
น้ำบ้านเนินสมบูรณ ์

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

นายอนุรักษ์  แลดไธสง 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

06/2565 (บันทึกตกลง
จ้าง) 

29 ต.ค. 2564 
20 จ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  จ่าเลิศ 

6,000 
นายสุรพล  จ่าเลิศ 

6,000 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

07/2565(บันทึกตกลงจา้ง) 
29 ต.ค. 2564 

21 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กอง
คลัง 

50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
50,000 

หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอ
เอ 

50,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

01/2565 (บันทึกตกลง
เช่า) 

01 ต.ค. 2564 
22 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

สำนักปลัด 
50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 

50,000 
หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอ

เอ 
50,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

02/2565 (บันทึกตกลง
เช่า) 

01 ต.ค. 2564 
23 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กอง

ช่าง 
30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 

30,000 
หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอ

เอ 
30,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

03/2565 (บันทึกตกลง
เช่า) 

01 ต.ค. 2564 
24 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลห้วยลาน 

33,800 33,800 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
33,800 

หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอ
เอ 

33,800 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

04/2565 (บันทึกตกลง
เช่า) 

01 ต.ค. 2564 
 

 


