
 

 

 
 
      
   
 

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยลาน 
เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 

เป็นหนังสอื ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) 
-------------------------------------------------------------------- 

 
           ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง

ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ ลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของ
รัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด นั้น 
      เทศบาลตำบลห้วยลาน  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
  

ประกาศ ณ วันท่ี 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(นายสนั่น  ไชยเจริญ) 
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน 

 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับท่ี เลขบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน

1 1560100019319 นายปรินธรณ์ ธิมาแดง
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0012

2,500.00     15-ก.ค.-64 31/2564 1

2 563535000021 หจก.พะเยาน าไพศาล จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 2,700.00     7-ก.ค.-64 53/2564 1

3 3560500159891 นางอารี  ใสสม
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

3,949.00     15-ก.ค.-64 55/2564 1

4 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม
จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1,500.00     20-ก.ค.-64 56/2564 1

5 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม
จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1,000.00     23-ก.ค.-64 57/2564 1

6 1560100054815 ร้าน เอเค แทรคเตอร์ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,400.00     29-ก.ค.-64 58/2564 1
7 1560500001093 นายชาญณรงค์  บัวชุม จ้างเหมาส ารวจสุนัขและแมว 4,200.00     9-ส.ค.-64 33/2564 1

8 3560200514709 ร้านไชยวุฒิการยาง
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถบรรทุกเทท้าย 
ทะเบียน 80-8481 พะเยา

1,710.00     20-ส.ค.-64 35/2564 1

9 563535000021 หจก.พะเยาน าไพศาล จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง 3,600.00     11-ส.ค.-64 63/2564 1
10 563535000021 หจก.พะเยาน าไพศาล จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง 2,750.00     18-ส.ค.-64 67/2564 1
11 3560100914438 ร้านไชยทองวัสดุ จัดซ้ือวัสดุช่วยเหล่ือราษฎรผู้ประสบภัย 4,250.00     7-มิ.ย.-64 50/2564 1
12 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน ก.ค. 13,500.00   1-มิ.ย.-64 46/2564 1
13 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน ก.ค. 2,000.00     1-ต.ค.-63 4/2564 1
14 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน ส.ค. 13,500.00   1-มิ.ย.-64 46/2564 1
15 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน ส.ค. 2,000.00     1-ต.ค.-63 4/2564 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖4)
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลห้วยลำน ต ำบลห้วยลำน    อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ

ช่ือผู้ประกอบกำร (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจ้ดจ้ำง
จ ำวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง 6 เหตุผล
สนับสนุน

วันท่ี เลขท่ี



ล ำดับท่ี เลขบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖4)
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลห้วยลำน ต ำบลห้วยลำน    อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ

ช่ือผู้ประกอบกำร (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจ้ดจ้ำง
จ ำวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง 6 เหตุผล
สนับสนุน

วันท่ี เลขท่ี

16 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน ก.ย. 18,000.00   1-มิ.ย.-64 46/2564 1
17 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน ก.ย. 3,000.00     1-ต.ค.-63 4/2564 1
18 3560500159891 นางอารี ใสสม จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน ก.ค. 252.00        1-ต.ค.-63 1/2564 1
19 3560500159891 นางอารี ใสสม จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน ก.ค. 546.00        1-ต.ค.-63 2/2564 1
20 3560500159891 นางอารี ใสสม จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน ส.ค. 266.00        1-ต.ค.-63 1/2564 1
21 3560500159891 นางอารี ใสสม จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน ส.ค. 658.00        1-ต.ค.-63 2/2564 1
22 3560500159891 นางอารี ใสสม จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน ก.ย. 350.00        1-ต.ค.-63 1/2564 1
23 3560500159891 นางอารี ใสสม จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน ก.ย. 812.00        1-ต.ค.-63 2/2564 1

87,443       รวมท้ังส้ิน


