
                                                                                                                           แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
                                                                                                                                                                                        

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (โครงการปรับปรุง
ถนน เพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 
12-14  นานายทองใส - 
นานางผัด) 

56,629 56,629 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
  56,629 

หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
56,629 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

40/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
9 มีนาคม 2565 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
กองคลัง 

20,540 20,540 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
20,540 

หจก. เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
20,540 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

41/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
9 มีนาคม 2565 

3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน มลูี่
ปรับแสง สำนักปลัด 

15,700 15,700 เฉพาะเจาะจง ร้านสุธรรมเม็ง 
15,700 

ร้านสุธรรมเม็ง 
15,700 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

42/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
16 มีนาคม 2565 

4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน มลูี่
ปรับแสง กองคลัง 

26,700 26,700 เฉพาะเจาะจง ร้านสุธรรมเม็ง 
26,700 

ร้านสุธรรมเม็ง 
26,700 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

43/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
16 มีนาคม 2565 

5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
กองช่าง 

19,900 19,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน K mart 
19,900 

ร้าน K mart 
19,900 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

44/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
31 มีนาคม 2565 

6 จัดจ้างดูแลและต่ออายุ
เว็บไซต์ 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง อาร์มี่โฮสต้ิง 
4,500 

อาร์มี่โฮสต้ิง 
4,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

28/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
10 มีนาคม 2565 

7 จ้างเหมาจัดทำตรายาง
สำนักปลัด 

1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากร บล็อก 
1,100 

ร้านธนากร บล็อก 
1,100 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

29/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
10 มีนาคม 2565 

6 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย ณ 
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชน 
 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
15,000 

หจก. เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
15,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

30/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
31 มีนาคม 2565 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตร
มาสท่ี 3 

16,515.84 16,515.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
16,515.84 

บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
16,515.84 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

4/2565 (สัญญาซื้อ
ขาย) 

28 มีนาคม 2565 
10 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

การดำเนินตามภารกจิงาน
การศึกษา 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา 
 วงศ์ประสิทธิ์ 

7,000 

นางสาวขวัญจิรา 
 วงศ์ประสิทธิ์ 

7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

29/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 มีนาคม 2565 
11 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ

หน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของท้องถ่ิน
อำเภอ 

69,000 69,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรภิมล ปินใจรักษา 
69,000 

นางสาวพรภิมล ปินใจรักษา 
69,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

30/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 มีนาคม 2565 

12 จ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

31/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 มีนาคม 2565 
13 จ้างเหมาผูช้่วยช่างสำรวจ 

เขต 1 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายธิติชัย สมศร ี

7,000 
นายธิติชัย สมศร ี

7,000 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

32/2565 
 (บันทึกตกลงจ้าง) 
31 มีนาคม 2565 

14 จ้างเหมาผูช้่วยช่างสำรวจ 
เขต 2 

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

นายจักรภัทร ติรักษา 
7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

33/2565 
 (บันทึกตกลงจ้าง) 
31 มีนาคม 2565 

15 จ้างเหมาผู้ควบคุมและจด
บันทึก ตรวจสอบสถานีสูบ
น้ำบ้านเนินสมบูรณ ์

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

นายพลิุด ลุนลอด 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

36/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 มีนาคม 2565 
 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

16 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน
การดำเนินตามภารกจิ
งานการศึกษา 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา 
 วงศ์ประสิทธิ์ 

7,000 

นางสาวขวัญจิรา 
 วงศ์ประสิทธิ์ 

7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

34/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 มีนาคม 2565 

17 จ้างเหมาบริการทำความ
สะอาด 

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

นางเฉลียว เจนใจ 
8,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

35/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 มีนาคม 2565 

 
        
              
                                                                                                                                                                                  

   


