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แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

                                                                                                                                                                                        
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

1 จ้างเหมาซ่อมบำรุง
รถบรรทุกเทท้าย หมายเลข
ทะเบียน 80 – 8482 
พะเยา 

3,860 3,860  เฉพาะเจาะจง ร้านไชยวุฒิการยาง 
3,860 

ร้านไชยวุฒิการยาง 
3,860 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

23/2564 (ใบสั่งจ้าง) 
28 พ.ค. 2564 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อม
ติดต้ังสถานีสูบน้ำบ้านวัง
ขอนแดง หมู่ 11 

253,439 253,439 เฉพาะเจาะจง ร้านนชุนาถ 
253,439 

ร้านนชุนาถ 
253,439 

ตามเงือนไขเสนอ 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

34/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
5 พ.ค. 2564 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น โครงการซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรสายทุ่ง
น้ำขาว หมู่ 16 

27,216 27,216 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
27,216 

หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
27,216 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

35/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
3 พ.ค. 2564 

4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเหลือราษฎร
ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
เหตุวาตภัย 

9,840 9,840 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยทองวัสดุ 
9,840 

ร้านไชยทองวัสดุ 
9,840 

ตามเงือนไขเสนอ 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

36/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
3 พ.ค. 2564 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อ
ดำเนินการกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ 

2,880 2,880 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์เพิ่มพนู 
2,880 

ร้านทรัพย์เพิ่มพนู 
2,880 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

37/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
6 พ.ค. 2564 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 46,400 46,400 เฉพาะเจาะจง ร้านชูเกียรติการไฟฟา้ 2 
46,400 

ร้านชูเกียรติการไฟฟา้ 2 
46,400 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

38/2564(ใบสั่งซื้อ) 
14 พ.ค. 2564 

7 จัดซื้อวัสดุเชื้อเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (จารบี) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยานำไพศาล 
3,000 

หจก. พะเยานำไพศาล 
3,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

39/2564(ใบสั่งซื้อ) 
17 พ.ค. 2564 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 
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ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

8 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานสาธารณสุข 

3,292 3,292 เฉพาะเจาะจง นางอารี ใสสม 
3,292 

นางอารี ใสสม 
3,292 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

40/2564(ใบสั่งซื้อ) 
18 พ.ค. 2564 

9 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และ
หล่อลื่น กองช่าง 

66,446 66,446 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
66,446 

หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
66,446 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

41/2564(ใบสั่งซื้อ) 
18 พ.ค. 2564 

10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งาน
สำนักปลัด 

4,091 4,091 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน  
เครื่องเขียน 

4,091 

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน  
เครื่องเขียน 

4,091 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

42/2564(ใบสั่งซื้อ) 
24 พ.ค. 2564 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานสาธารณสุข 

3,880 3,880 เฉพาะเจาะจง หจก. เอสพี ซัพพลาย โอเอ 
3,880 

หจก. เอสพี ซัพพลาย โอเอ 
3,880 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

43/2564(ใบสั่งซื้อ) 
24 พ.ค. 2564 

12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น กองช่าง 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยานำไพศาล 
2,000 

หจก. พะเยานำไพศาล 
2,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

44/2564(ใบสั่งซื้อ) 
31 พ.ค. 2564 

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
กองคลัง 

24,900 24,900 เฉพาะเจาะจง หจก. เอสพี ซัพพลาย โอเอ 
24,900 

หจก. เอสพี ซัพพลาย โอเอ 
24,900 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

45/2564(ใบสั่งซื้อ) 
31 พ.ค. 2564 

14 จัดซื้ออาหารเสริมนม ศพด. 
(ปิดช่วงโควิด) 

5,849.36 5,849.36 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
5,849.36 

เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
5,849.36 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

9/2564(สัญญาซื้อขาย) 
5 พ.ค. 2564 

15 จัดซื้ออาหารเสริมนม ศพด. 
(ไตรมาส 3 ต้ังแต่วันท่ี      
1-30 มิถุนายน 2564)  

10,494.44 10,494.44 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
10,494.44 

เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
10,494.44 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

10/2564(สัญญาซื้อขาย) 
28 พ.ค. 2564 

16 จ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

17/2564(บันทึกตกลงจา้ง) 
31 พ.ค. 2564 

17 จ้างเหมาคนทำความ
สะอาด 

6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นางเฉลี่ยว เจนใจ 
6,500 

นางเฉลี่ยว เจนใจ 
6,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

18/2564(บันทึกตกลงจา้ง) 
31 พ.ค. 2564 

 


