
                                                                                                                           แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
                                                                                                                                                                                        

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น โครงการซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรสาย
บวกต้นตุ้มฝายพ่อมอญ 

46,588 46,588 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
  46,588 

หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
46,588 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

29/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
7 กุมภาพนัธ์ 2565 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
สำนักปลัด 

6,400 6,400 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
6,400 

หจก. เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
6,400 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

30/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
7 กุมภาพนัธ์ 2565 

3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานการศึกษา 

4,391 4,391 เฉพาะเจาะจง นางอารี ใสสม 
4,391 

นางอารี ใสสม 
4,391 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

31/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
9 กุมภาพนัธ์ 2565 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
กองช่าง 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
4,800 

หจก. เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
4,800 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

32/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
9 กุมภาพนัธ์ 2565 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
งานการศึกษา 

3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
3,600 

หจก. เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
3,600 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

33/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
10 กุมภาพนัธ์ 2565 

6 จัดซื้อเครื่องจตุปัจจัยไทย
ธรรม 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นางอารี ใสสม 
12,000 

นางอารี ใสสม 
12,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

34/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
10 กุมภาพนัธ์ 2565 

7 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (นำ้มันไฮโดรลิค) 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยานำไพศาล 
2,400 

หจก. พะเยานำไพศาล 
2,400 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

35/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
10 กุมภาพนัธ์ 2565 

8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กอง
คลัง 

27,506 27,506 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ 
27,506 

หจก. กระดานดำ 
27,506 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

36/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
10 กุมภาพนัธ์ 2565 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
สำนักปลัด  

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน K mart 
8,000 

ร้าน K mart 
8,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

37/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
17 กุมภาพนัธ์ 2565 

 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

10 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น กองช่าง 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยานำไพศาล 
2,000 

หจก. พะเยานำไพศาล 
2,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

38/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
17 กุมภาพนัธ์ 2565 

11 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น โครงการซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรม่อน
พระฤาษี หมู่ท่ี 11 

46,588 46,588 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
46,588 

หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
46,588 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

39/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
18 กุมภาพนัธ์ 2565 

12 จ้างเหมาป้ายไวนิล 
 (งานจัดเก็บ) 

4,632 4,632 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอเค อิงค์เจ็ท 
4,632 

ร้าน เอเค อิงค์เจ็ท 
4,632 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

20/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
9 กุมภาพนัธ ์2565 

13 จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องพิมพ์ สำนักปลัด 

500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
500 

บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

21/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
9 กุมภาพนัธ์ 2565 

14 จ้างเหมาทำตรายาง สำนัก
ปลัด 

400 400 เฉพาะเจาะจง ธนากร บล็อก 
500 

ธนากร บล็อก 
500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

22/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
9 กุมภาพนัธ์ 2565 

15 จ้างเหมาทำตรายาง กอง
ช่าง 

1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง ธนากร บล็อก 
1,050 

ธนากร บล็อก 
1,050 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

23/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
9 กุมภาพนัธ์ 2565 

16 จ้างเหมาจัดทำป้าย
โครงการสรงน้ำพระธาตุ 
ประจำปี 2565 

600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านนายปร้ินต้ิง แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ์ซิง 

600 

ร้านนายปร้ินต้ิง แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ์ซิง 

600 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

24/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
10 กุมภาพนัธ์ 2565 

17 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ี
ในการจัดงานพร้อมรื้อถอน 
ตามโครงการสรงน้ำพระ
ธาตุจอมไคร้ 

3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง นายเศรษฐไกร เจนใจ 
3,800 

นายเศรษฐไกร เจนใจ 
3,800 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

25/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
11 กุมภาพนัธ์ 2565 

18 จ้างเหมาเครื่องเสียงงาน
สรงน้ำพระธาตุจอมไคร้ 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ สุขเจริญ 
3,000 

นายกิตติพงษ์ สุขเจริญ 
3,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

26/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
11 กุมภาพนัธ์ 2565 

 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

19 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย ณ 
ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชน 

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

หจก. เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
2,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

27/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
28 กุมภาพนัธ์ 2565 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่
มีไหล่ทาง หมู่ที16 (สาย
รอยต่อถนน คสล.ข้ึนพระ
ธาตุจอมไคร้) 

341,000 341,000 เฉพาะเจาะจง หจก. มัตติกาการโยธา 
341,000 

หจก. มัตติกาการโยธา 
341,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

7/2565 
(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 
7 กุมภาพนัธ์ 2565 

21 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ แบบมีฝาปิด 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
คสล.เส้นผา่ศูนย์กลาง
0.40 เมตร หมู่ท่ี 9 

383,500 383,500 เฉพาะเจาะจง หจก. มัตติกาการโยธา 
383,500 

หจก. มัตติกาการโยธา 
383,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

10/2565 
(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 

17 กุมภาพนัธ์ 2565 

22 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง
พร้อมรางน้ำรูปตัววี และ
วางท่อ คสล. หมู่ท่ี 4 

226,300 226,300 เฉพาะเจาะจง หจก. มัตติกาการโยธา 
226,300 

หจก. มัตติกาการโยธา 
226,300 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

11/2565 
(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 

17 กุมภาพนัธ์ 2565 
23 จ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล จ่าเลิศ 

6,000 
นายสุรพล จ่าเลิศ 

6,000 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

23/2565(บันทึกตก
ลงจ้าง) 
28 กุมภาพนัธ์ 2565 

24 จ้างเหมาบริการทำความ
สะอาด 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว เจนใจ 
8,000 

นางเฉลียว เจนใจ 
8,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

24/2565 (บันทึกตก
ลงจ้าง) 

28 กุมภาพนัธ์ 2565 
 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

25 จ้างเหมาคนงานควบคุม 
ดูแล จดบันทึก ตรวจสอบ
สถานีสูบน้ำบ้านเนิน
สมบูรณ์ 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายพลิุด ลุนลอด 
6,000 

นายพลิุด ลุนลอด 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

25/2565 (บันทึกตกลงจ้าง) 
28 กุมภาพนัธ์ 2565 

26 จ้างเหมาผูช้่วยช่างสำรวจ 
เขต 1 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายธิติชัย สมศร ี
7,000 

นายธิติชัย สมศรี 
7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

26/2565 (บันทึกตกลงจ้าง) 
28 กุมภาพนัธ์ 2565 

27 จ้างเหมาผูช้่วยช่างสำรวจ 
เขต 2 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทร ติรักษา 
7,000 

นายจักรภัทร ติรักษา
7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

27/2565 (บันทึกตกลงจ้าง) 
28 กุมภาพนัธ์ 2565 

28 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของท้องถ่ิน
อำเภอ 

11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรภิมล ปินใจรักษา 
11,500 

นางสาวพรภิมล ปินใจ
รักษา 

11,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

28/2565 (บันทึกตกลงจ้าง) 
28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

 

 

 

 


