
                                                                                                                          แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินิการัดดื้อจัดดัาาในิรจบเนด้จิตุลาคม 2565 
เนทศบาลต าบลหาวยลาิ จ าเนภจดจกค านตา ัดใหวดดพะเนยา 

 
                                                                                                                                                                                        

 
ใาิัดดื้อจัดดัาาใ 

 
วใเนในิที่ัะ
ื้อจหร้จัาาใ 

 
 

ราคากลาใ 

 
 

วนธีที่ัะื้อจ
หร้จัาาใ 

 
รายช้่จผูาเนสิจราคาและราคา

ที่เนสิจ 

 
ผูาที่ไดารดบการคดดเนล้จกและ
ราคาที่ตกลใื้อจหร้จัาาใ 

 
เนหตุผลที่คดดเนล้จก

โดยสรุป 

เนลขที่และวดิที่ขจใสดญญา
หร้จขาจตกลในิการื้อจ

หร้จัาาใ 

1 สั่งซื้อวัสดุสำ้นักงำน (น้้ำดื่ม) 
ส้ำนักปลัด 

10,080 10,080 เฉพำะเจำะจง นำงอำรี ใสสม 
10,080 

นำงอำรี ใสสม 
10,080 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงื่อนไขเสนอ 

1/2566 (ใบสั่งซื้อ) 
1 ตุลำคม 2565 

2 สั่งซื้อวัสดุสำ้นักงำน (น้้ำดื่ม)
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

5,880 5,880 เฉพำะเจำะจง นำงอำรี ใสสม 
5,880 

นำงอำรี ใสสม 
5,880 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงื่อนไขเสนอ 

2/2566 (ใบสั่งซื้อ) 
1 ตุลำคม 2565 

3 สั่งซื้อน้้ำมนั สำ้นักปลัด 100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
100,000 

หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
100,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงื่อนไขเสนอ 

3/2566 (ใบสั่งซื้อ) 
3 ตุลำคม 2565 

4 สั่งซื้อน้้ำมนั กองช่ำง 100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
100,000 

หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
100,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงื่อนไขเสนอ 

4/2566 (ใบสั่งซื้อ) 
3 ตุลำคม 2565 

5 สั่งซื้อน้้ำมนั ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 

100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
100,000 

หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
100,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงื่อนไขเสนอ 

5/2566 (ใบสั่งซื้อ) 
3 ตุลำคม 2565 

6 สั่งจ้ำงเหมำตำมโครงกำรแผน
ที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 

260,000 260,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม จีไอเอส จ้ำกัด 
260,000 

บริษัท สยำม จีไอเอส จ้ำกัด 
260,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงื่อนไขเสนอ 

1/2566 (ใบสั่งจ้ำง) 
21 ตุลำคม 2565 

7 สั่งจ้ำงเหมำจัดท้ำตรำยำง 
ส้ำนักปลัด 

950 950 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนำกร บล็อก 
950 

ร้ำนธนำกร บล็อก 
950 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงื่อนไขเสนอ 

2/2565 (ใบสั่งจ้ำง) 
21 ตุลำคม 2565 

8 สั่งจ้ำงเหมำซ่อมบำ้รุงรถน้้ำ 7,410 7,410 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไชยวุฒิกำรยำง 
7,410 

ร้ำนไชยวุฒิกำรยำง 
7,410 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงือนไขเสนอ 

3/2565 (ใบสั่งจ้ำง) 
26 ตุลำคม 2565 

9 จัดซื้ออำหำรเสริมนม ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ไตรมำสที่ 1 

18,314.44 18,314.44 เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
จ้ำกัด 

18,314.44 

บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
จ้ำกัด 

18,314.44 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงื่อนไขเสนอ 

1/2566 (สัญญำซื้อขำย) 
3 ตุลำคม 2565 
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ล าดดบ
ที่ 

 
 

ใาิัดดื้อจัดดัาาใ 

 
วใเนในิที่ัะื้อจ

หร้จัาาใ 

 
 

ราคากลาใ 

 
 

วนธีที่ัะื้อจ
หร้จัาาใ 

 
รายช้่จผูาเนสิจราคาและ

ราคาที่เนสิจ 

 
ผูาที่ไดารดบการคดดเนล้จกและ
ราคาที่ตกลใื้อจหร้จัาาใ 

 
เนหตุผลที่คดดเนล้จก

โดยสรุป 

เนลขที่และวดิที่ขจใสดญญา
หร้จขาจตกลในิการื้อจ

หร้จัาาใ 

10 จัดซื้ออำหำรเสริมนม สพฐ 
ประจ้ำปีกำรศึกษำที่ 
2/2565  

276,519.44 276,519.44 เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
จ้ำกัด 

276,519.44 

บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
จ้ำกัด 

276,519.44 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงื่อนไขเสนอ 

2/2566 (สัญญำซื้อขำย) 
3 ตุลำคม 2565 

11 ท้ำสัญญำโครงกำรก่อสร้ำง
ห้องน้้ำศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 
เทศบำลตำ้บลห้วยลำน ด้วย
วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 

649,000 649,000 เฉพำะเจำะจง หจก.รัตนดิษฐ์ทอง 
649,000 

หจก.รัตนดิษฐ์ทอง 
649,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงื่อนไขเสนอ 

1/2566 (สัญญำโครงกำร) 
27 ตุลำคม2565 

12 ตกลงจ้ำงเหมำคนสวน 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุรพล จ่ำเลิศ 
6,000 

นำยสุรพล จ่ำเลิศ 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงือนไขเสนอ 

1/2566 (บันทึกตกลงจำ้ง) 
3 ตุลำคม 2565 

13 ตกลงจ้ำงเหมำคนงำน
ควบคุม ดูแล จดบนัทึก 
ตรวจสอบสถำนีสบูน้ำ้บำ้น
เนินสมบูรณ ์

6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยอนุรักษ์ แลดไธสง 
6,000 

นำยอนุรักษ์ แลดไธสง 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงือนไขเสนอ 

2/2566 (บันทึกตกลงจำ้ง) 
3 ตุลำคม 2565 

14 ตกลงจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำด 

8,000 8,000 เฉพำะเจำะจง นำงเฉลียว เจนใจ 
8,000 

นำงเฉลียว เจนใจ 
8,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงือนไขเสนอ 

3/2566 (บันทึกตกลงจำ้ง) 
3 ตุลำคม 2565 

15 จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำน
พัสดุและทรัพยส์ิน 

3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ เผำ่แก้ว 
3,500 

นำงสำววำสนำ เผำ่แก้ว 
3,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงือนไขเสนอ 

4/2566 (บันทึกตกลงจำ้ง) 
12 ตุลำคม 2565 

16 ตกลงจ้ำงเหมำคนสวน 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุรพล จ่ำเลิศ 
6,000 

นำยสุรพล จ่ำเลิศ 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงือนไขเสนอ 

5/2566 (บันทึกตกลงจำ้ง) 
31 ตุลำคม 2565 

17 ตกลงจ้ำงเหมำคนงำน
ควบคุม ดูแล จดบนัทึก 
ตรวจสอบสถำนีสบูน้ำ้บำ้น
เนินสมบูรณ ์

6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยอนุรักษ์ แลดไธสง 
6,000 

นำยอนุรักษ์ แลดไธสง 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงือนไขเสนอ 

6/2566 (บันทึกตกลงจำ้ง) 
31 ตุลำคม 2565 
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ล าดดบ
ที่ 

 
 

ใาิัดดื้อจัดดัาาใ 

 
วใเนในิที่ัะื้อจ

หร้จัาาใ 

 
 

ราคากลาใ 

 
 

วนธีที่ัะื้อจ
หร้จัาาใ 

 
รายช้่จผูาเนสิจราคาและ

ราคาที่เนสิจ 

 
ผูาที่ไดารดบการคดดเนล้จกและ
ราคาที่ตกลใื้อจหร้จัาาใ 

 
เนหตุผลที่คดดเนล้จก

โดยสรุป 

เนลขที่และวดิที่ขจใสดญญา
หร้จขาจตกลในิการื้อจ

หร้จัาาใ 

18 ตกลงจ้ำงเหมำบริกำรท้ำ
ควำมสะอำด 

8,000 8,000 เฉพำะเจำะจง นำงเฉลียว เจนใจ 
8,000 

นำงเฉลียว เจนใจ 
8,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงือนไขเสนอ 

7/2566 (บันทึกตกลงจำ้ง) 
31 ตุลำคม 2565 

19 จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำน
พัสดุและทรัพยส์ิน 

7,000 7,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ เผำ่แก้ว 
7,000 

นำงสำววำสนำ เผำ่แก้ว 
7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงือนไขเสนอ 

8/2566 (บันทึกตกลงจำ้ง) 
31 ตุลำคม 2565 

20 จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำน
กองกำรศึกษำ 

7,000 7,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำววิภัควลัญชุ์              
กิจสุรัตน ์
7,000 

นำงสำววิภัควลัญชุ์              
กิจสุรัตน ์
7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตำมเงือนไขเสนอ 

8/2566 (บันทึกตกลงจำ้ง) 
31 ตุลำคม 2565 

 


