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แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

                                                                                                                                                                                        
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

1 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กฉ – 2857  

5,802.61 5,802.61  เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า  
5,802.61 

บริษัท โตโยต้า  
5,802.61 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

24/2564 (ใบสั่งจ้าง) 
16 มิ.ย. 2564 

2 จ้างเหมาลา้งเครื่องปรับ  
อากาศ กองช่าง 

7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง นายปรินธรณ์ ธิมาแดง 
7,800 

นายปรินธรณ์ ธิมาแดง 
7,800 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

25/2564 (ใบสั่งจ้าง) 
18 มิ.ย. 2564 

3 จ้างเหมาลา้งเครื่องปรับ  
อากาศ สำนักปลัด 

9,200 9,200 เฉพาะเจาะจง นายปรินธรณ์ ธิมาแดง 
9,200 

นายปรินธรณ์ ธิมาแดง 
9,200 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

26/2564 (ใบสั่งจ้าง) 
18 มิ.ย. 2564 

4 จ้างเหมาลา้งเครื่องปรับ  
อากาศ กองคลัง 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นายปรินธรณ์ ธิมาแดง 
1,200 

นายปรินธรณ์ ธิมาแดง 
1,200 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

27/2564 (ใบสั่งจ้าง) 
18 มิ.ย. 2564 

5 จ้างเหมาซ่อมบำรุง
รถบรรทุกติดต้ังเครน      
(รถกระเช้า) หมายเลข
ทะเบียน 80 - 7841 

6,680 6,680 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยวุฒิการยาง 
6,680 

ร้านไชยวุฒิการยาง 
6,680 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

28/2564 (ใบสั่งจ้าง) 
25 มิ.ย. 2564 

6 จ้างเหมาซ่อมบำรุง
รถบรรทุกเทท้าย หมายเลข
ทะเบียน 80 - 8484 

17,260 17,260 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยวุฒิการยาง 
17,260 

ร้านไชยวุฒิการยาง 
17,260 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

29/2564 (ใบสั่งจ้าง) 
25 มิ.ย. 2564 

7 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข - 4077 

8,780 8,780 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยวุฒิการยาง 
8,780 

ร้านไชยวุฒิการยาง 
8,780 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

30/2564 (ใบสั่งจ้าง) 
25 มิ.ย. 2564 
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ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

8 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (สำนักปลัด) 

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

หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
90,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

46/2564(ใบสั่งซื้อ) 
1 มิ.ย. 2564 

9 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (งานสาธารณสุข) 

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
40,000 

หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
40,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

47/2564(ใบสั่งซื้อ) 
1 มิ.ย. 2564 

10 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
เก้าอี้ (กองคลัง) 

19,600 19,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน K mart 
19,600 

ร้าน K mart 
19,600 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

48/2564(ใบสั่งซื้อ) 
8 มิ.ย. 2564 

11 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (โครงการ) 

43,556 43,556 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
43,556 

หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
43,556 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

49/2564(ใบสั่งซื้อ) 
8 มิ.ย. 2564 

12 จัดซื้อวัสดุช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบภัยพิบัติ 

4,250 4,250 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยทองวัสดุ 
4,250 

ร้านไชยทองวัสดุ 
4,250 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

50/2564(ใบสั่งซื้อ) 
7 มิ.ย. 2564 

13 จัดซื้ออาหารเสริมนม 
(เยียวยาโคนม) 

64,344 64,344 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
64,344 

เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
64,344 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

11/2564(สัญญาซื้อขาย) 
4 มิ.ย. 2564 

14 จัดซื้ออาหารเสริมนม สพฐ 
ภาคเรียนท่ี 1/2564 

217,056 217,056 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
217,056 

เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
217,056 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

12/2564(สัญญาซื้อขาย) 
9 มิ.ย. 2564 

15 จัดซื้ออาหารเสริมนม สพฐ 
ช่วงเลื่อนเปิด ภาคเรียนท่ี 
1/2564 

56,304 56,304 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
56,304 

เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
56,304 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

13/2564(สัญญาซื้อขาย) 
9 มิ.ย. 2564 

16 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
(เครื่องปรับอากาศ) 

46,500 46,500 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาวงศ์สุวรรณ 
เอ็นจิเนียร่ิง 
46,500 

หจก. พะเยาวงศ์สุวรรณ 
เอ็นจิเนียร่ิง 
46,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

14/2564(สัญญาซื้อขาย) 
18 มิ.ย. 2564 

 
17 จัดซื้อครภุัณฑ์สำนักงาน 

(สำนักปลัด) 
106,500 106,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน K mart 

106,500 
ร้าน K mart 
106,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

15/2564(สัญญาซื้อขาย) 
28 มิ.ย. 2564 
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ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

18 จัดซื้ออาหารเสริมนม ศพด 
(ไตรมาสท่ี4) 

34,056 34,056 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
34,056 

เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
34,056 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

16/2564(สัญญาซื้อขาย) 
28 มิ.ย. 2564 

19 จ้างโครงการปรับปรุงคลื่น
ความถี่ใช้งาน 430.225 
MHz  

240,200 240,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมส คอร์เปอเรชั่น 
240,200 

บริษัท แมส คอร์เปอเรชั่น 
240,200 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

2/2564(สัญญาจา้ง) 
30 มิ.ย. 2564 

20 จ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

19/2564(บันทึกตกลงจา้ง) 
30 มิ.ย. 2564 

21 จ้างเหมาคนทำความ
สะอาด 

6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว เจนใจ 
6,500 

นางเฉลียว เจนใจ 
6,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

20/2564(บันทึกตกลงจา้ง) 
30 มิ.ย. 2564 

21 จ้างเหมาผูช้่วยช่างโยธา 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา จำรัส 
8,000 

นายเจษฎา จำรัส 
8,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

21/2564(บันทึกตกลงจา้ง) 
30 มิ.ย. 2564 

22 จ้างเหมาควบคุมและจด
บันทึกตรวจสอบสถานสีูบ
น้ำ 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ แลดไธสง 
6,000 

นายอนุรักษ์ แลดไธสง 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

22/2564(บันทึกตกลงจา้ง) 
30 มิ.ย. 2564 

 
 

 

 

 

 



 

                    ผู้จัดทำ 

    (นางณัฐพร  พันธ์พัฒนกุล) 
            ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพสัดุ 
 
        ผู้ตรวจสอบ                                           
                (นางวิมลรัตน์ คงกุล)                    (นางธาริน  เมืองคำบุตร) 
                             เจ้าหน้าท่ีพัสดุ                        ผู้อำนวยการกองคลัง     
 
 -ทราบ        –ทราบ        –ทราบ 
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