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แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
                                                                                                                                                                                        

 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งาน
การศึกษา 

2,719 2,719  เฉพาะเจาะจง หจก.กระดานดำ 
2,719 

หจก.กระดานดำ 
2,719 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

19/2565(ใบสั่งซื้อ) 
3 ธ.ค. 2564 

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น(น้ำมันไฮโดรลิค) 

2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยานำไพศาล 
2,600 

หหจก.พะเยานำไพศาล 
2,600 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

20/2565(ใบสั่งซื้อ) 
7 ธ.ค. 2564 

3 จ้างเหมาจัดทำตรายาง 
งานทะเบียนราษฎร ์

440 440 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากร บล็อก 
440 

ร้านธนากร บล็อก 
440 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

10/2565(ใบสั่งจ้าง) 
3 ธ.ค. 2564 

4 จ้างเหมาซ่อมห้องนำ้ชาย 
ของสำนักงานเทศบาล
ตำบลห้วยลาน 

17,197 17,197 เฉพาะเจาะจง นายเสาร์แก้ว  ศรชีัย 
17,197 

นายเสาร์แก้ว  ศรีชัย 
17,197 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

11/2565(ใบสั่งจ้าง) 
17 ธ.ค. 2564 

5 จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องจักร ประเภทรถขุด
ตีนตะขาบ ตค-1402 

16,130 16,130 เฉพาะเจาะจง ร้านดงสุวรรณ ไดนาโม 
มอเตอรท์อร์ 
16,130 

ร้านดงสุวรรณ ไดนาโม 
มอเตอรท์อร์ 
16,130 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

12/2565(ใบสั่งจ้าง) 
17 ธ.ค. 2564 

6 จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งต้นศรี 
หมู่5 

14,850 14,850 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทิมา 
14,850 

ร้านอาทิมา 
14,850 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

13/2565(ใบสั่งจ้าง) 
23 ธ.ค. 2564 

7 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนลิ 
โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2565 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.เซ็นเตอร ์
1,800 

ร้าน พี.เอส.เซ็นเตอร ์
1,800 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

14/2565(ใบสั่งจ้าง) 
29 ธ.ค. 2564 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

8 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ 
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชน 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 
2,500 

หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอ
เอ 

2,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

15/2565(ใบสั่งจ้าง) 
30 ธ.ค. 2564 

9 จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลห้วยลาน ไตรมาส2 

33,031.68 33,031.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลล ์
33,031.68 

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลล ์
33,031.68 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

03/2565(สัญญาซื้อขาย) 
21 ธ.ค. 2564 

10 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมราง
ระบายน้ำ หมู่ท่ี2 

474,298 474,298 เฉพาะเจาะจง หจก.มัตติกา การโยธา 
474,298 

หจก.มัตติกา การโยธา 
474,298 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

02/2565(สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง) 

14 ธ.ค. 2564 
11 จ้างเหมาคนควบคุมและจด

บันทึกตรวจสอบสถานสีูบ
น้ำบ้านเนินสมบูรณ ์

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

นายอนุรักษ์  แลดไธสง 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

13/2565 (บันทึกตกลง
จ้าง) 

30 ธ.ค. 2564 
12 จ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  จ่าเลิศ 

6,000 
นายสุรพล  จ่าเลิศ 

6,000 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

14/2565 (บันทึกตกลง
จ้าง) 

30 ธ.ค. 2564 
13 จ้างเหมาทำความสะอาด 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว  เจนใจ 

6,500 
นางเฉลียว  เจนใจ 

6,500 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

15/2565 (บันทึกตกลง
จ้าง) 

30 ธ.ค. 2564 
14 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีธุรการ

ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนท้องถ่ินอำเภอ 

11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรภิมล  ปินใจ
รักษา 

11,500 

นางสาวพรภิมล  ปินใจ
รักษา 

11,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

16/2565 (บันทึกตกลง
จ้าง) 

30 ธ.ค. 2564 



 


