
                                                                                                                           แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
                                                                                                                                                                                        

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 สั่งซื้อน้ำมนัโครงการขุดลอก
ผักตบชวาบริเวณลุ่มน้ำอง 
หมู่ที่ 6 

56,067 56,067 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
56,067 

หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
56,067 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

84/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
1 สิงหาคม 2565 

2 สั่งซื้อวัสดุการเกษตร 3,440 3,440 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ 
3,440 

หจก. กระดานดำ 
3,440 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

85/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
1 สิงหาคม 2565 

3 สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน กองชา่ง 4,858 4,858 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ 
4,858 

หจก. กระดานดำ 
4,858 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

86/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
3 สิงหาคม 2565 

4 สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน กองชา่ง 5,785 5,785 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ 
5,785 

หจก. กระดานดำ 
5,785 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

87/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
3 สิงหาคม 2565 

5 สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน งาน
การศึกษา 

6,643 6,643 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ 
6,643 

หจก. กระดานดำ 
6,643 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

88/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
3 สิงหาคม 2565 

6 สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,609 5,609 เฉพาะเจาะจง นางอารี ใสสม 
5,609 

นางอารี ใสสม 
5,609 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

89/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
3 สิงหาคม 2565 

7 สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน ณ ศนูย์
ปฎิบัติงานร่วมท้องถิ่นอำเภอ 

5,700 5,700 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ 
5,700 

หจก. กระดานดำ 
5,700 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

90/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
4 สิงหาคม 2565 

8 สั่งซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 3,339 3,339 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ 
3,339 

หจก. กระดานดำ 
3,339 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

91/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
4 สิงหาคม 2565 

9 สั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,608 2,608 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ 
2,608 

หจก. กระดานดำ 
2,608 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

92/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
9 สิงหาคม 2565 

 
 
 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

10 สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน                 
งานสาธารณสุข 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ 
5,000 

หจก. กระดานดำ 
5,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

93/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
9 สิงหาคม 2565 

11 สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,950 1,950 เฉพาะเจาะจง นางอารี ใสสม 
1,950 

นางอารี ใสสม 
1,950 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

94/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
15 สิงหาคม 2565 

12 สั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,890 7,890 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส พี ซัพพลาย โอเอ 
7,890 

หจก. เอส พี ซัพพลาย โอเอ
7,890 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

95/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
18 สิงหาคม 2565 

13 สั่งซื้อน้ำมนัสาธารณสุข 
โครงการพ่นหมอกควัน 

950 950 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
950 

หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
950 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

96/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
19 สิงหาคม 2565 

14 สั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งาน
สาธ่ารณสุข 

1,650 1,650 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส พี ซัพพลาย โอเอ 
1,650 

 

หจก. เอส พี ซัพพลาย โอเอ 
1,650 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

97/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
19 สิงหาคม 2565 

15 สั่งซื้อน้ำมนัสาธารณสุข 
โครงการพ่นหมอกควัน 

1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
1,250 

หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
1,250 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

98/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
24 สิงหาคม 2565 

16 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งาน
การศึกษา 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยทองวัสด ุ
5,000 

ร้านไชยทองวัสด ุ
5,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

99/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
26 สิงหาคม 2565 

17 สั่งจ้างเหมาทำตรายาง 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากร บล็อก 
500 

ร้านธนากร บล็อก 
500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

55/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
4 สิงหาคม 2565 

18 สั่งจ้างทำตรายาง สำนักปลดั 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากร บล็อก 
400 

ร้านธนากร บล็อก 
400 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

56/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
18 สิงหาคม 2565 

19 สั่งจ้างเหมาซ่อมบำรุง
รถบรรทุกเทท้าย หมายเลข
ทะเบียน 80 - 8482 

12,680 12,680 เฉพาะเจาะจง ร้ายไชยวุฒิการยาง 
12,680 

ร้ายไชยวุฒิการยาง 
12,680 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

57/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
26 สิงหาคม 2565 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

20 สั่งจ้างเหมาซ่อมบำรุง
รถบรรทุกเทท้าย หมายเลข
ทะเบียน 80 - 8481 

10,220 10,220 เฉพาะเจาะจง ร้ายไชยวุฒิการยาง 
10,220 

ร้ายไชยวุฒิการยาง 
10,220 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

58/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
26 สิงหาคม 2565 

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

นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

66/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 สิงหาคม 2565 
19 ตกลงจ้างเหมาผู้ควบคุมและ

จดบันทึก ตรวจสอบสถานีสบู
น้ำบา้นเนินสมบูรณ์ 

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

นายพลิุด ลนุลอด 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

67/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 สิงหาคม 2565 
20 ตกลงจ้างเหมาบริการทำความ

สะอาด 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว เจนใจ 

8,000 
นางเฉลียว เจนใจ 

8,000 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

68/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 สิงหาคม 2565 
21 ตกลงจ้างเหมาเจ้าหนา้ทีป่ฏิบัติ

หน้าที่ศูนยป์ฏิบัต ิ
การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของท้องถิ่นอำเภอ 

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

นางสาวจริญญา อินอร
11,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

69/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 สิงหาคม 2565 

 


