
                                                                                                                           แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
                                                                                                                                                                                        

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น โครงการกำจัด
วัชพืช 

11,936 11,936  เฉพาะเจาะจง หจก.ฟูแสง ปิโตเลียม 
11,936 

หจก.ฟูแสง ปิโตเลียม 
11,936 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

07/2565(ใบสั่งซื้อ) 
2 พ.ย. 2564 

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น งานสาธารณสุข 

800 800 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟูแสง ปิโตเลียม 
800 

หจก.ฟูแสง ปิโตเลียม 
800 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

08/2565(ใบสั่งซื้อ) 
3 พ.ย. 2564 

3 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
(ใบมีดเครื่องตัดหญ้า) 

750 750 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
750 

หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
750 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

09/2565(ใบสั่งซื้อ) 
4 พ.ย. 2564 

4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น โครงการปรับปรุง
ถนนเพื่อการเกษตรนายตุ๋ย 
เชื่อมหนองถุ หมู่ท่ี10 

23,873 23,873 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
23,873 

หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
23,873 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

10/2565(ใบสั่งซื้อ) 
10 พ.ย. 2564 

5 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น งานสาธารณสุข 

800 800 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
800 

หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
800 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

11/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
10 พ.ย. 2564 

6 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น โครงการปรับปรุง
ถนนเข้าพื้นท่ีการเกษตร
สายบวกปลาก่อเชื่อม
บวกปิง ม.4 เชื่อม ม.10 

119,755 119,755 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
119,755 

หจก.ฟูแสงปิโตเลียม 
119,755 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

12/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
16 พ.ย. 2564 

 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยทองวัสดุ 
6,500 

ร้านไชยทองวัสดุ 
6,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

13/2565(ใบสั่งซื้อ) 
16 พ.ย. 2564 

8 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยานำไพศาล 
6,000   

หจก.พะเยานำไพศาล 
6,000   

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

15/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
18 พ.ย. 2564 

9 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (นำ้มันไฮโดรลิค) 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาวงศ์สุวรรณ 
2,400 

หจก.พะเยาวงศ์สุวรรณ 
2,400 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

16/2565(ใบสั่งซื้อ) 
18 พ.ย. 2564 

10 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนัก
ปลัด 

4,835 4,835 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยทองวัสดุ 
4,835 

ร้านไชยทองวัสดุ 
4,835 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

17/2565(ใบสั่งซื้อ) 
25 พ.ย. 2564 

11 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนัก
ปลัด 

39,200 39,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kmart 
39,200 

ร้าน Kmart 
39,200 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

18/2565(ใบสั่งซื้อ) 
26 พ.ย. 2564 

12 จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค์  ไชยมงคล 
2,400 

นายจตุรงค์  ไชยมงคล 
2,400 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

06/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
2 พ.ย. 2564 

13 จ้างเหมาซ่อมรถเทเลอร์ 
ท้ายลาดหางเป็ด 12 ล้อ 

21,200 21,200 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยการช่าง 
21,200 

ร้านน้อยการช่าง 
21,200 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

07/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
4 พ.ย. 2564 

14 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ 
ศูนยป์ฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชน 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
2,500 

หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอ
เอ 

2,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

08/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
4 พ.ย. 2564 

15 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ 
ศูนยป์ฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชน 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
2,500 

หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอ
เอ 

2,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

09/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
30 พ.ย. 2564 

 
 
 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

16 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
หลักสำนักงานเทศบาล
ตำบลห้วยลาน 

680,000 680,000 วิธีคัดเลือก หจก.ทรพัย์ชัยวร 
680,000 

หจก.ทรัพย์ชัยวร 
680,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

01/2565 (สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง) 

16 พ.ย. 2564 
17 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีธุรการ

ปฏิบัติงานในศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนท้องถ่ิน
อำเภอ 

11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรภิมล  ปินใจ
รักษา 

11,500 

นางสาวพรภิมล  ปินใจ
รักษา 

11,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

08/2565(บันทึกตกลงจา้ง) 
4 พ.ย. 2564 

18 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีธุรการ
ปฏิบัติงานในศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนท้องถ่ิน
อำเภอ 

11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรภิมล  ปินใจ
รักษา 

11,500 

นางสาวพรภิมล  ปินใจ
รักษา 

11,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

09/2565(บันทึกตกลงจา้ง) 
30 พ.ย. 2564 

19 จ้างเหมาคนควบคุมและจด
บันทึกตรวจสอบสถานสีูบ
น้ำบ้านเนินสมบูรณ ์

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

นายอนุรักษ์  แลดไธสง 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

10/2565 (บันทึกตกลง
จ้าง) 

30 พ.ย. 2564 
20 จ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  จ่าเลิศ 

6,000 
นายสุรพล  จ่าเลิศ 

6,000 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

11/2565(บันทึกตกลงจา้ง) 
30 พ.ย.  2564 

21 จ้างเหมาทำความสะอาด 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว  เจนใจ 
6,500 

นางเฉลียว  เจนใจ 
6,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

12/2565 (บันทึกตกลง
จ้าง) 

30 พ.ย. 2564 
 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

22 เช่าระบบกล้อง CCTV  141,240 141,240 เฉพาะเจาะจง บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
มหาชน 

141,240 

บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
มหาชน 

141,240 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

05/2565(บันทึกตกลงเช่า) 
1 พ.ย. 2564 

 


