
                                                                                                                           แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
                                                                                                                                                                                        

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น โครงการปรับปรุงถนน
เข้าพื้นท่ีการเกษตรสายข้าง
ป่าสุสาน หมู่ท่ี 2 

74,018 74,018 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
74,018 

หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
74,018 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

21/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
4 มกราคม 2565 

2 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  
กองช่าง 

5,800 5,800 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยานำไพศาล 
5,800 

หจก. พะเยานำไพศาล 
5,800 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

22/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
5 มกราคม 2565 

3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
 สำนักปลัด 

17,034 17,034 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ 
17,034 

หจก. กระดานดำ 
17,034 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

23/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
5 มกราคม 2565 

4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
 กองช่าง 

17,434 17,434 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ 
17,434 

หจก. กระดานดำ 
17,434 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

24/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
21 มกราคม 2565 

5 จัดซื้อวัสดุงานของศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชน 

2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ 
2,300 

หจก. กระดานดำ 
2,300 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

25/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
21 มกราคม 2565 

6 จัดซื้อวัสดุช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน    
เหตุวาตภัย 

15,875 15,875 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยทองวัสดุ 
15,875 

ร้านไชยทองวัสดุ 
15,875 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

26/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
21 มกราคม 2565 

7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
 สำนักปลัด 

2,880 2,880 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ 
2,880 

หจก. กระดานดำ 
2,880 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

27/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
24 มกราคม 2565 

8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
 งานการศึกษา 

5,741 5,741 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ 
5,741 

หจก. กระดานดำ 
5,741 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

28/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
26 มกราคม 2565 

 



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 

เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
 

 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุง
รถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน   กฉ – 
2857 พะเยา 

7,348.23 7,348.23 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าพะเยา 1994 
7,348.23 

บริษัท โตโยต้าพะเยา 1994 
7,348.23 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

16/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
7 มกราคม 2565 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุง
รถบรรทุกเทท้าย 
หมายเลขทะเบียน               
80 - 8481 

11,980 11,980 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยวุฒิการยาง 
11,980 

ร้านไชยวุฒิการยาง 
11,980 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

17/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
18 มกราคม 2565 

11 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุง
รถบรรทุกเทท้าย 
หมายเลขทะเบียน               
80 - 8482 

15,970 15,670 เฉพาะเจาะจง ร้านดงสุวรรณไดนาโมมอเตอร ์
15,670 

ร้านดงสุวรรณไดนาโมมอเตอร์ 
15,670 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

19/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
18 มกราคม 2565 

12 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุง
รถบรรทุกเทท้าย 
หมายเลขทะเบียน               
80 - 8483 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดงสุวรรณไดนาโมมอเตอร์ 
5,000 

ร้านดงสุวรรณไดนาโมมอเตอร์ 
5,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

18/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
18 มกราคม 2565 

13 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ 
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชน 

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

หจก. เอส พี ซัพพลาย โอเอ 
2,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

19/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
28 มกราคม 2565 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด
ไม่มีไหล่ทาง หมู่ที10  
(สายหนองถุ) 

468,300 468,300 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
468,300 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
468,300 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

5/2565 
(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 
17 มกราคม 2565 



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 

เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
 

 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด
ไม่มีไหล่ทาง หมู่ที11 
(สายโรงเรียนบ้านวังขอน
แดงถึงป่าสุสาน) 

351,500 351,500 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
351,500 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
351,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

6/2565 
(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 
17 มกราคม 2565 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด
ไม่มีไหล่ทาง หมู่ที13 
(เร่ิมบ้านนายต๊ิบ เจนถึง
บ้านนางแก้ว  วงค์แก้ว) 

468,500 468,500 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
468,500 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
468,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

8/2565 
(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 
27 มกราคม 2565 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด
ไม่มีไหล่ทาง หมู่ที13 
(เร่ิมเขตทางหลวงแพะ
เตาถ่าน - บ้านนายเสรี 
ประสุวรรณ) 

467,000 467,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
467,000 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
467,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

9/2565 
(สัญญาจ้างก่อสร้าง) 
27 มกราคม 2565 

18 จ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

17/2565  
(บันทึกตกลงจ้าง) 

28 มกราคม 2565 
19 จ้างเหมาบริการทำความ

สะอาด 
6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว เจนใจ 

6,500 
นางเฉลียว เจนใจ 

6,500 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

18/2565 
 (บันทึกตกลงจ้าง) 

28 มกราคม 2565 
 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

20 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของท้องถ่ิน
อำเภอ 

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

นางสาวพรภิมล ปินใจรักษา 
11,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

19/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

28 มกราคม 2565 

21 จ้างเหมาคนควบคุมและ
จดบันทึกตรวจสอบการ
สูบน้ำพร้อมสรุปรายงาน
ของสถานีสูบนำ้บ้านเนิน
สมบูรณ์ 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว เจนใจ 
6,000 

นางเฉลียว เจนใจ 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

20/2565 
 (บันทึกตกลงจ้าง) 

28 มกราคม 2565 

22 จ้างเหมาผูช้่วยช่างสำรวจ
สำหรบัพื้นท่ี เขต 1 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายธิติชัย  สมศรี 
7,000 

นายธิติชัย  สมศรี 
7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

21/2565 
 (บันทึกตกลงจ้าง) 

28 มกราคม 2565 
23 จ้างเหมาผูช้่วยช่างสำรวจ

สำหรบัพื้นท่ี เขต 2 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทร  ติรักษา 

7,000 
นายจักรภัทร  ติรักษา 

7,000 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

22/2565 
 (บันทึกตกลงจ้าง) 

28 มกราคม 2565 
 

 

 

 


