
                                                                                                                           แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
                                                                                                                                                                                        

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 สั่งซื้อน้ำมนัเชื้อเพลิงสำหรับ
พ่นนำ้ยาเคมีกำจัดยงุ 

2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
2,600 

หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
2,600 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

68/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
2 มิถุนายน 2565 

2 สั่งซื้อวัคซีนโรคพิษสนุัขบา้  42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ยุพิน ซัพพลาย แอนด์ 
คอมเทค 2003 

42,000 

หจก. ยุพิน ซัพพลาย แอนด์ 
คอมเทค 2003 

42,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

69/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
7 มิถุนายน 2565 

3 สั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,050 2,050 เฉพาะเจาะจง หจก. ยุพิน ซัพพลาย แอนด์ 
คอมเทค 2003 

2,050 

หจก. ยุพิน ซัพพลาย แอนด์ 
คอมเทค 2003 

2,050 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

70/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
7 มิถุนายน 2565 

4 สั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 
กฉ – 2857 พะเยา 

3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยานำไพศาล 
3,200 

หจก. พะเยานำไพศาล 
3,200 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

71/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
21 มิถุนายน 2565 

5 สั่งซื้อแบตเตอรี่รถเทเลอร์ 
หมายเลขทะเบียน  80 -
8813 พะเยา 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยานำไพศาล 
9,000 

หจก. พะเยานำไพศาล 
9,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

72/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
21 มิถุนายน 2565 

6 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานบุคลากรเทศบาล
ตำบลห้วยลาน 

3,559 3,559 เฉพาะเจาะจง หจก.กระดานดำ 
3,559 

หจก.กระดานดำ 
3,559 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

73/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
21 มิถุนายน 2565 

7 สั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กอง
คลัง 

24,500 24,500 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
24,500 

หจก. เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
24,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

74/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
27 มิถุนายน 2565 

 
 



 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 

เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
 

 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

8 สั่งซื้อวัสดุไฟฟ้า กองคลัง 74,875 74,875 เฉพาะเจาะจง ร้านชูเกียรติการไฟฟา้ 2  
74,875 

ร้านชูเกียรติการไฟฟา้ 2  
74,875 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

75/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
28 มิถุนายน 2565 

9 สั่งจ้างเหมารับฉีดพ่นหมอก
ควัน 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายตุ๋ย พ่อนา 
       4,000  

นายตุ๋ย พ่อนา 
4,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

45/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
2 มิถุนายน 2565 

10 สั่งจ้างเหมาป้ายไวนลิจิต
อาสา 

600 600 เฉพาะเจาะจง หจก.กระดานดำ 
600 

หจก.กระดานดำ 
600 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

46/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
6 มิถุนายน 2565 

11 สั่งจ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ 
หมายเลขทะเบียน ตค – 
1402 พะเยา 

49,820 49,820 เฉพาะเจาะจง ร้านดั๊มพ์กลการ 
49,820 

ร้านดั๊มพ์กลการ 
49,820 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

47/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
21 มิถุนายน 2565 

12 สั่งจ้างซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 

860 860 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาวงศ์สุวรรณ     
เอ็นจิเนียริ่ง 

860 

หจก. พะเยาวงศ์สุวรรณ     
เอ็นจิเนียริ่ง 

860 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

48/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
21 มิถุนายน 2565 

13 สั่งจ้างเหมาทำตรายาง 750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากร บล็อก 
750 

ร้านธนากร บล็อก 
750 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

49/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
21 มิถุนายน 2565 

14 สั่งจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วยกลาง หมายเลขทะเบียน 
นข – 3522 พะเยา 

2,383.96 2,383.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า พะเยา 
2,383.96 

บริษัท โตโยต้า พะเยา 
2,383.96 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

50/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
21 มิถุนายน 2565 

15 สั่งจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วยกลาง หมายเลขทะเบียน 
กฉ - 2857 พะเยา 

7,723.80 7,723.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า พะเยา 
7,723.80 

บริษัท โตโยต้า พะเยา 
7,723.80 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

51/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
21 มิถุนายน 2565 
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ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

16 สั่งจ้างเหมาทำปา้ยดูงาน 500 500 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ 
500 

หจก. กระดานดำ 
500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

52/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
21 มิถุนายน 2565 

17 สั่งจ้างเหมารถตู้ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานบุคลากร
เทศบาลตำบลห้วยลาน 

36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง นางวลัลภา ทองรักษ์ 
36,000 

นางวลัลภา ทองรักษ์ 
36,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

53/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
24 มิถุนายน 2565 

18 ทำสัญญาซื้อขายอาหาร
เสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ไตรมาสที่ 4 

28,386.60 28,386.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค ์
28,386.60 

บริษัท เชียงใหม่ เฟรช
มิลค์ 

28,386.60 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

7/2565 (สัญญาซื้อขาย) 
27 มิถุนายน 2565 

19 ทำสัญญาโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 
2 (เร่ิมบ้านนายสมบูรณ์ 
ถึง สวนนนานายหวน) 

476,507 476,507 เฉพาะเจาะจง หจก. มัตติกาการโยธา 
476,507 

หจก. มัตติกาการโยธา 
476,507 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

13/2565 (สัญญาโครงการ) 
7 มิถุนายน 2565 

20 ทำสัญญาโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
15 (เร่ิมบ้านนางเทียน) 

38,900 38,900 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
38,900 

 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
38,900 

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

14/2565 (สัญญาโครงการ) 
7 มิถุนายน 2565 

21 ทำสัญญาโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
10 (เร่ิมหน้าสวนนายสม
สิทธิ์ ถึง นานางบวัหลำ) 

476,507 476,507 เฉพาะเจาะจง หจก. มัตติกาการโยธา 
476,507 

หจก. มัตติกาการโยธา 
476,507 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

15/2565 (สัญญาโครงการ) 
21 มิถุนายน 2565 

 



 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

22 ทำสัญญาโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ชนิด
ไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 9 
(ปากซอยโรงน้ำ ถึงบ้าน
นางเปง็) 

267,800 267,800 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ชัยวร 
267,800 

หจก. ทรัพย์ชัยวร 
267,800 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

16/2565 (สัญญาโครงการ) 
23 มิถุนายน 2565 

23 ตกลงจ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

53/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

30 มิถุนายน 2565 
24 ตกลงจ้างเหมาบริการทำ

ความสะอาด 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว เจนใจ 

8,000 
นางเฉลียว เจนใจ 

8,000 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

54/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

30 มิถุนายน 2565 
25 ตกลงจ้างเหมาผู้ควบคุม

และจดบนัทึก ตรวจสอบ
สถานีสบูนำ้บา้นเนิน
สมบูรณ ์

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

นายพลิุด ลนุลอด 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

55/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

30 มิถุนายน 2565 

26 ตกลงจ้างเหมาผูช้่วยช่าง
สำรวจ เขต 1 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายธิตชิัย สมศรี 
7,000 

นายธิตชิัย สมศรี 
7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

56/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

30 มิถุนายน 2565 
27 ตกลงจ้างเหมาผูช้่วยช่าง

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

7,000 
นายจักรภัทร ติรักษา 

7,000 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

57/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

30 มิถุนายน 2565 
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ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

28 ตกลงจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานการดำเนินตาม
ภารกิจงานการศึกษา 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา 
 วงศ์ประสิทธิ ์

7,000 

นางสาวขวัญจิรา 
 วงศ์ประสิทธิ ์

7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

58/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

30 มิถุนายน 2565 
29 ตกลงจ้างเหมาผูป้ฎิบัติ

หน้าที่ช่วยเหลือ ในการ
ปฏิบัติงานดา้นจดัเก็บ
รายได ้

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวริศา กลา้หาญ 
7,000 

นางสาวปวริศา กลา้หาญ 
7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

59/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

30 มิถุนายน 2565 

30 ตกลงจ้างเหมาเจ้าหนา้ที่
ปฏิบัติหนา้ที่ศูนยป์ฏิบัติ 
การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของท้องถิ่น
อำเภอ 

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

นางสาวจริญญา อินอร
11,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

60/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

30 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  
   


