
                                                                                                                           แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
                                                                                                                                                                                        

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 สั่งซื้อน้ำมนัโครงการหยอด
หลุม หมู่ที่ 5 

12,564 12,564 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
12,564 

หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
12,564 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

76/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
4 กรกฎาคม 2565 

2 สั่งซื้อวัสดุตามโครงการ
เข้าพรรษา 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยสังฆภัณฑ ์
9,000 

ร้านเอกชัยสังฆภัณฑ ์
9,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

77/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
6 กรกฎาคม 2565 

3 สั่งซื้อน้ำมนัโครงการบ่อขยะ 
หมู่ที่ 5 

12,564 12,564 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
12,564 

หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
12,564 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

78/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
7 กรกฎาคม 2565 

4 สั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้) 22,800 22,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน K mart 
22,800 

ร้าน K mart 
22,800 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

79/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
8 กรกฎาคม 2565 

5 สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน                 
(กองคลัง) 

21,399 21,399 เฉพาะเจาะจง หจก.กระดานดำ 
21,399 

หจก.กระดานดำ 
21,399 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

80/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
8 กรกฎาคม 2565 

6 สั่งซื้อวัสดุโครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้แก่คนพิการ 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยทองวัสด ุ
30,000 

ร้านไชยทองวัสด ุ
30,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

81/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
18 กรกฎาคม 2565 

7 สั่งซื้อน้ำมนัโครงการซ่อมแซม
ถนนสายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 

25,128 25,128 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
25,128 

หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
25,128 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

82/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
19 กรกฎาคม 2565 

8 สั่งซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 
เครื่องชั่งดิจิตอลขนาด 300 
กิโลกรัม 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเกียวสติกเกอร์ 
10,000 

 

ร้านเกียวสติกเกอร์ 
10,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

83/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
22 กรกฎาคม 2565 

9 สั่งจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุง
เครื่องปรับอากาศ 

750 750 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาวงศ์สุวรรณ              
เอ็นจิเนียริ่ง 

750 

หจก. พะเยาวงศ์สุวรรณ 
เอ็นจิเนียริ่ง 

750 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

54/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
25 กรกฎาคม 2565 

 
 



 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 

เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
 

 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

10 ทำสัญญาซื้อขาย
เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาวงศ์สุวรรณ   
เอ็นจิเนียริ่ง 
10,000 

หจก. พะเยาวงศ์สุวรรณ   
เอ็นจิเนียริ่ง 
10,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

8/2565 (สัญญาซื้อขาย) 
11 กรกฎาคม 2565 

11 ทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 

89,690 89,690 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จำกัด 

89,690 

บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จำกัด 

89,690 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

1/2565 (สัญญาซื้อขาย
คอมพิวเตอร)์ 

27 กรกฎาคม 2565 
12 ทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ กองคลัง 
92,170 92,170 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 

จำกัด 
92,170 

บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จำกัด 

92,170 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

2/2565 (สัญญาซื้อขาย
คอมพิวเตอร)์ 

27 กรกฎาคม 2565 
13 ทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ กองช่าง 
10,300 10,300 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 

จำกัด 
10,300 

บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จำกัด 

10,300 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

3/2565 (สัญญาซื้อขาย
คอมพิวเตอร)์ 

27 กรกฎาคม 2565 
14 ทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ งานการศึกษา 
21,900 21,900 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 

จำกัด 
21,900 

บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จำกัด 

21,900 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

4/2565 (สัญญาซื้อขาย
คอมพิวเตอร)์ 

27 กรกฎาคม 2565 
15 ทำสัญญาโครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
หมุ่ที่ 4 (นานายสทิธิกร ถึง
นานายสถิต) 

468,000 468,000 เฉพาะเจาะจง หจก. มัตติกาการโยธา 
468,000 

หจก. มัตติกาการโยธา 
468,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

17/2565 (สัญญา
โครงการ) 

5 กรกฎาคม 2565 

16 ทำสัญญาโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
หมุ่ที่ 13 (บ้านนางเสรี ถึง 
สวนนางผกาพรรณ 

467,000 467,000 เฉพาะเจาะจง หจก. บุญบารมีก่อสร้าง 
467,000 

หจก. บุญบารมีก่อสร้าง
467,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

18/2565 (สัญญา
โครงการ) 

11 กรกฎาคม 2565 



 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 

เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
 

 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

17 ทำสัญญาโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ชนิด
ไม่มีไหล่ทาง หมุ่ที่ 12 
(เร่ิมสวนนายจันดา ถึง 
สวนนางฉวีวรรณ) 

476,000 476,000 เฉพาะเจาะจง หจก. บุญบารมีก่อสร้าง 
476,000 

หจก. บุญบารมีก่อสร้าง
476,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

19/2565 (สัญญาโครงการ) 
24 กรกฎาคม 2565 

18 ตกลงจ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

62/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

27 กรกฎาคม 2565 
19 ตกลงจ้างเหมาผู้ควบคุม

และจดบนัทึก ตรวจสอบ
สถานีสบูนำ้บา้นเนิน
สมบูรณ ์

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายพลิุด ลนุลอด 
6,000 

นายพลิุด ลนุลอด 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

63/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

27 กรกฎาคม 2565 

20 ตกลงจ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาด 

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

นางเฉลียว เจนใจ 
8,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

64/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

27 กรกฎาคม 2565 
21 ตกลงจ้างเหมาเจ้าหนา้ที่

ปฏิบัติหนา้ที่ศูนยป์ฏิบัติ 
การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของท้องถิ่น
อำเภอ 

11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริญญา อินอร 
11,500 

นางสาวจริญญา อินอร
11,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

65/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

27 กรกฎาคม 2565 

 


