
 

 

 
 

 
      
   
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยลาน 
เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 

เป็นหนังสอื ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4) 
-------------------------------------------------------------------- 

 
           ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง

ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ ด้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของ
รัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด นั้น 
      เทศบาลตำบลห้วยลาน  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
  

 
ประกาศ ณ วันท่ี 12 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
 

(นายสนั่น   ไชยเจริญ) 
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน 

 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับท่ี เลขบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน

1 3560100040918 ร้านชูเกียรติการไฟฟ้า จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า 1,570.00     12-ต.ค.-64 06/2565 1

2 563547000632 หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ณศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ประจ าเดือน ตุลาคม 2564

2,500.00     1-ต.ค.-64 01/2565 1

3 3560200514709 ร้านไชยวุฒิการยาง จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 1,640.00     14-ต.ค.-64 02/2565 1
4 563544000089 หจก.พะเยาวงศ์สุวรรณ จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1,284.00     14-ต.ค.-64 03/2565 1

5 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม
จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งาน
สาธารณสุข

800.00        3-พ.ย.-64 08/2565 1

6 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 750.00        4-พ.ย.-64 09/2565 1

7 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งานสาธารณสุข 800.00        10-พ.ย.-64 11/2565 1

8 563544000089 หจก.พะเยาวงศ์สุวรรณ
จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามัน
ไฮโดรลิค)

2,400.00     
18-พ.ย.-64

16/2565 1

9 3560100914438 ร้านไชยทองวัสดุ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ส านักปลัด 4,835.00     25-พ.ย.-64 17/2565 1
10 3560200500244 นายจตุรงค์  ไชยมงคล จ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล 2,400.00     2-พ.ย.-64 06/2565 1

11 563547000632 หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
2564

2,500.00     4-พ.ย.-64 08/2565 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง เดือน ธันวำคม 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 1 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖4)

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลห้วยลำน ต ำบลห้วยลำน    อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ

ช่ือผู้ประกอบกำร (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจ้ดจ้ำง
จ ำวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง 6 เหตุผล
สนับสนุน

วันท่ี เลขท่ี

12

563547000632 หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 2,500.00     30-พ.ย.-64 09/2565

1

13 563564001048 หจก.กระดานด า จัดซ้ือวัสดุส านักงาน งานการศึกษา 2,719.00     3-ธ.ค.-64 19/2565 1
14 563535000021 หจก.พะเยาน าไพศาล จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,600.00     7-ธ.ค.-64 20/2565 1
15 3579900205740 ร้านธนากร บล็อก จ้างเหมาจัดท าตรายาง 440.00        3-ธ.ค.-64 10/2565 1

16 3560600277097 ร้าน พี.เอส.เซ็นเตอร์
จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

1,800.00     29-ธ.ค.-64 14/2565 1

17 563547000632 หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ณศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ประจ าเดือน ธันวาคม 2564

2,500.00     30-ธ.ค.-64 15/2565 1

18 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน ต.ค. 10,000.00   1-ต.ค.-64 3/2565 1
19 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน พ.ย. 17,000.00   1-ต.ค.-64 3/2564 1
20 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน ธ.ค. 12,000.00   1-ต.ค.-64 3/2565 1
21 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน ต.ค. 2,500.00     1-ต.ค.-64 4/2565 1
22 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน พ.ย. 3,000.00     1-ต.ค.-64 4/2565 1
23 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน ธ.ค. 2,100.00     1-ต.ค.-64 4/2565 1
24 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน พ.ย. 100.00        1-ต.ค.-64 5/2565 1



ล ำดับท่ี เลขบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖4)

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลห้วยลำน ต ำบลห้วยลำน    อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ

ช่ือผู้ประกอบกำร (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจ้ดจ้ำง
จ ำวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง 6 เหตุผล
สนับสนุน

วันท่ี เลขท่ี

25 563535000209 หจก.ฟูแสง ปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน ธ.ค. 3,000.00     1-ต.ค.-64 5/2565 1
26 3560500159891 นางอารี ใสสม จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน ต.ค. 700.00        1-ต.ค.-64 2/2565 1
27 3560500159891 นางอารี ใสสม จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน พ.ย. 686.00        1-ต.ค.-64 2/2565 1
28 3560500159891 นางอารี ใสสม จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน ธ.ค. 714.00        1-ต.ค.-64 2/2565 1
29 3560500159891 นางอารี ใสสม จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน ต.ค. 182.00        1-ต.ค.-64 1/2565 1
30 3560500159891 นางอารี ใสสม จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน พ.ย. 98.00          1-ต.ค.-64 1/2565 1
31 3560500159891 นางอารี ใสสม จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน ธ.ค. 84.00          1-ต.ค.-64 1/2565 1

86,202.00  รวมท้ังส้ิน


