
                                                                                                                           แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
                                                                                                                                                                                        

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 สั่งซื้อน้ำมนัเชื้อเพลิง สำนัก
ปลัด 

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
90,000 

หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
90,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

45/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
4 เมษายน 2565 

2 สั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
กองช่าง 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน K mart 
8,000 

ร้าน K mart 
8,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

46/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
7 เมษายน 2565 

3 สั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
สำนักปลัด (โซฟา) 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน K mart 
30,000 

ร้าน K mart 
30,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

47/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
18 เมษายน 2565 

4 สั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
สำนักปลัด (โต๊ะ) 

23,500 23,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน K mart 
23,500 

ร้าน K mart 
23,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

48/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
18 เมษายน 2565 

5 สั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
สำนักปลัด (ตู)้ 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน K mart 
20,000 

ร้าน K mart 
20,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

49/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
18 เมษายน 2565 

6 สั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
สำนักปลัด (เก้าอ้ี) 

13,900 13,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน K mart 
13,900 

ร้าน K mart 
13,900 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

50/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
18 เมษายน 2565 

7 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง (ยางรถบรรทุก) 

4,580 4,580 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยวุฒิการยาง 
4,580 

ร้านไชยวุฒิการยาง 
4,580 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

51/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
19 เมษายน 2565 

6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
กองช่าง 

8,502 8,502 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ  
8,502 

หจก. กระดานดำ  
8,502 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

52/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
26 เมษายน 2565 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 
กองช่าง 

3,190 3,190 เฉพาะเจาะจง ร้านเกียวสติ๊กเกอร์ 
3,190 

ร้านเกียวสติ๊กเกอร์ 
3,190 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

53/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
28 เมษายน 2565 

10 สั่งจ้างเหมาทำปา้นไวนิล 
(สงกรานต)์ 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง พี เอส เซ็นเตอร์ 
1,800 

พี เอส เซ็นเตอร์ 
1,800 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไขเสนอ 

31/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
8 เมษายน 2565 

 



 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 

เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
 

 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

11 สั่งจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถ
แบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน 
ตค - 1402 

3,680 3,680 เฉพาะเจาะจง ดั๊มพ์กลการ 
3,680 

 

ดั๊มพ์กลการ 
3,680 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

32/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
12 เมษายน 2565 

12 สั่งจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถ
แบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน 
ตค - 1402 

9,700 9,700 เฉพาะเจาะจง ดั๊มพ์กลการ 
9,700 

ดั๊มพ์กลการ 
9,700 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

33/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
19 เมษายน 2565 

13 สั่งจ้างเหมาสำรวจสนุัขและ
แมว 

4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาสุมนิทร์ สมนาม 
4,200 

นางสาวญาสุมนิทร์ สมนาม 
4,200 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

34/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
29 เมษายน 2565 

14 ตกลงจ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาด 

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

นางเฉลียว เจนใจ 
8,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

37/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

29 เมษายน 2565 
15 ตกลงจ้างเหมาบุคคล

ปฏิบัติงานการดำเนินตาม
ภารกิจงานการศึกษา 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา 
 วงศ์ประสิทธิ ์

7,000 

นางสาวขวัญจิรา 
 วงศ์ประสิทธิ ์

7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

38/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

29 เมษายน 2565 
16 ตกลงจ้างเหมาเจ้าหนา้ที่

ปฏิบัติหนา้ที่ศูนยป์ฏิบัติ 
การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของท้องถิ่น
อำเภอ 

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

นางสาวพรภิมล ปินใจรักษา 
11,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

39/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

29 เมษายน 2565 

 

   


