
                                                                                                                           แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
                                                                                                                                                                                        

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 สั่งซื้อวัสดุการเกษตร สำนัก
ปลัด 

450 450 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยานำไพศาล 
450 

หจก. พะเยานำไพศาล 
450 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

54/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
3 พฤษภาคม 2565 

2 สั่งซื้อน้ำมนัโครงการปรบัปรุง
ถนนเพื่อการเกษตร สายสวน
แม่เต็ง เชื่อมสวนนายมนสั 
หมู่ที่ 9  

24,077 24,077 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
24,077 

หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
24,077 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

55/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
3 พฤษภาคม 2565 

3 สั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น โครงการปรับเกลี่ยขึ้นรูป
สันถนน หมู่ที่ 13 

135,124 135,124 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
135,124 

หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
135,124 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

56/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
10 พฤษภาคม 2565 

4 สั่งซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง สำนักปลัด 

26,200 26,200 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนวลการยาง 
26,200 

ร้านศรีนวลการยาง 
26,200 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

57/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
12 พฤษภาคม 2565 

5 สั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น กองช่าง 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยานำไพศาล 
2,400 

หจก. พะเยานำไพศาล 
2,400 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

58/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
12 พฤษภาคม 2565 

6 สั่งซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย 
และทรายเคมีกำจัดยงุลาย 

51,900 51,900 เฉพาะเจาะจง หจก. ยุพิน ซัพพลาย แอนด์ 
เคมเทค 2003 

51,900 

หจก. ยุพิน ซัพพลาย แอนด์ 
เคมเทค 2003 

51,900 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

59/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
18 พฤษภาคม 2565 

7 สั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้สงูอาย ุ

39,992 39,992 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยทองวัสด ุ
39,992 

ร้านไชยทองวัสด ุ
39,992 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

60/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
18 พฤษภาคม 2565 

 
 



 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 

เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
 

 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

8 สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน สำนัก
ปลัด 

20,981 20,981 เฉพาะเจาะจง หจก. กระดานดำ 
20,981 

หจก. กระดานดำ 
20,981 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

61/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
19 พฤษภาคม 2565 

9 สั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม
20,000 

หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม
20,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงื่อนไขเสนอ 

62/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
19 พฤษภาคม 2565 

10 สั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการ ณ บ้านาง
บาลเยน็ ลือไชย 

39,912 39,912 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยทองวัสด ุ
39,912 

ร้านไชยทองวัสด ุ
39,912 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

63/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
25 พฤษภาคม 2565 

11 สั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอำนวยความสะดวก ณ 
บ้านนางปนั เจนใจ 

17,529.60 17,529.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยทองวัสด ุ
17,529.60 

ร้านไชยทองวัสด ุ
17,529.60 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

64/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
25 พฤษภาคม 2565 

12 สั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการ 
ณ บ้านนางสาว เหลือ เกิดศรี
ทอง 

39,578 39,578 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยทองวัสด ุ
39,578 

ร้านไชยทองวัสด ุ
39,578 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

65/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
25 พฤษภาคม 2565 

13 สั่งซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง รถบรรทุก หมายเลข
ทะเบียน นข - 2088 พะเยา 

11,520 11,520 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยวุฒิการยาง 
11,520 

ร้านไชยวุฒิการยาง 
11,520 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

66/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
27 พฤษภาคม 2565 

 
 



 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

14 สั่งซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง รถบรรทุก 
หมายเลขทะเบียน        
80 – 8483 พะเยา 

8,140 8,140 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยวุฒิการยาง 
8,140 

ร้านไชยวุฒิการยาง 
8,140 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

67/2565 (ใบสั่งซื้อ) 
27 พฤษภาคม 2565 

15 สั่งจ้างเหมาจัดทำป้าย
อะคริริค ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาล
ตำบลห้วยลาน 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอส เซ็นเตอร์ 
1,200 

ร้าน พี เอส เซ็นเตอร์ 
1,200 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

36/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
9 พฤษภาคม 2565 

16 สั่งจ้างเหมาซ่อมรถ 
บรรทุกติดตั้งเครน 

15,400 15,400 เฉพาะเจาะจง ร้านดั๊มพ์กลการ 
15,400 

ร้านดั๊มพ์กลการ 
15,400 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

37/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
12 พฤษภาคม 2565 

17 สั่งจ้างเหมาซ่อมบำรุง   
รถบรรทุกเทท้าย 
หมายเลขทะเบียน 
 80-8482 พะเยา 

9,220 9,220 เฉพาะเจาะจง ร้านดั๊มพ์กลการ 
9,220 

ร้านดั๊มพ์กลการ 
9,220 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

38/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
12 พฤษภาคม 2565 

18 สั่งจ้างเหมาซ่อมบำรุง 
รถไถฟาร์ม หมายเลข
ทะเบียน ตค - 1326
พะเยา 

12,530 12,530 เฉพาะเจาะจง ร้านดั๊มพ์กลการ 
12,530 

ร้านดั๊มพ์กลการ 
12,530 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

39/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
12 พฤษภาคม 2565 

 

 



 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

19 สั่งจ้างเหมาซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 

2,691 2,691 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาวงศ์สุวรรณ 
2,691 

หจก. พะเยาวงศ์สุวรรณ 
2,691 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

40/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
25 พฤษภาคม 2565 

20 สั่งจ้างเหมาซ่อมบำรุง 
รถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน  
กข – 4077 พะเยา 

19,060 19,060 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยวุฒิการยาง 
19,060 

ร้านไชยวุฒิการยาง 
19,060 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

41/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
27 พฤษภาคม 2565 

21 สั่งจ้างเหมาซ่อมบำรุง 
รถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน  
นข - 2088 พะเยา 

10,300 10,300 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยวุฒิการยาง 
10,300 

ร้านไชยวุฒิการยาง 
10,300 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

42/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
27 พฤษภาคม 2565 

22 สั่งจ้างเหมาซ่อมบำรุง   
รถบรรทุกเทท้าย 
หมายเลขทะเบียน 
 80-8484 พะเยา 

11,660 11,660 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยวุฒิการยาง 
11,660 

ร้านไชยวุฒิการยาง 
11,660 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

43/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
27 พฤษภาคม 2565 

23 สั่งจ้างเหมาซ่อมบำรุง   
รถบรรทุกเทท้าย 
หมายเลขทะเบียน 
 80-8483 พะเยา 

1,960 1,960 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยวุฒิการยาง 
1,960 

ร้านไชยวุฒิการยาง 
1,960 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

44/2565 (ใบสั่งจ้าง) 
27 พฤษภาคม 2565 

 

 



 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

24 ทำสัญญาซื้อขายอาหาร
เสริมนม สพฐ. ภาคเรียน
ที่ 1/2565 

237,054.58 237,054.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค ์
237,054.58 

บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค ์
237,054.58 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

5/2565 (สัญญาซื้อขาย) 
12 พฤษภาคม 2565 

25 ทำสัญญาซื้อขายอาหาร
เสริมนม ศพด. ไตรมาสที่ 
3 คร้ังที่ 2 

13,012.48 13,012.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค ์
13,012.48 

บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค ์
13,012.48 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

6/2565 (สัญญาซื้อขาย) 
12 พฤษภาคม 2565 

26 ทำสัญญาโครงการ
ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
แบบมีฝาปิด พร้อมวาง
ท่อระบาย คอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.3 เมตร หมู่ที่ 6 (E-
Bidding) 

499,900 499,900 เฉพาะเจาะจง หจก. เทียนพัฒนาก่อสร้าง 
499,900 

หจก. เทียนพัฒนาก่อสร้าง 
499,900 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

6/2565 (สัญญาโครงการ) 
26 พฤษภาคม 2565 

27 ตกลงจ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาด 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว เจนใจ 
8,000 

นางเฉลียว เจนใจ 
8,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

37/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

2 พฤษภาคม 2565 
28 ตกลงจ้างเหมาบุคคล

ปฏิบัติงานการดำเนินตาม
ภารกิจงานการศึกษา 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา 
 วงศ์ประสิทธิ ์

7,000 

นางสาวขวัญจิรา 
 วงศ์ประสิทธิ ์

7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

38/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

2 พฤษภาคม 2565 
 

 



 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

29 ตกลงจ้างเหมาผู้ควบคุม
และจดบนัทึก ตรวจสอบ
สถานีสบูนำ้บา้นเนิน
สมบูรณ ์

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายพลิุด ลนุลอด 
6,000 

นายพลิุด ลนุลอด 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

39/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

2 พฤษภาคม 2565 

30 ตกลงจ้างเหมาผูช้่วยช่าง
สำรวจ เขต 2 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทร ติรักษา 
7,000 

นายจักรภัทร ติรักษา 
7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

40/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

2 พฤษภาคม 2565 
31 ตกลงจ้างเหมาผูช้่วยช่าง

สำรวจ เขต 1 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายธิตชิัย สมศรี 

7,000 
นายธิตชิัย สมศรี 

7,000 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

41/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

2 พฤษภาคม 2565 
32 ตกลงจ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล จ่าเลิศ 

6,000 
นายสุรพล จ่าเลิศ 

6,000 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

42/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

2 พฤษภาคม 2565 
33 ตกลงจ้างเหมาเจ้าหนา้ที่

ปฏิบัติหนา้ที่ศูนยป์ฏิบัติ 
การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของท้องถิ่น
อำเภอ 

11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรภิมล ปินใจรักษา 
11,500 

นางสาวพรภิมล ปินใจรักษา 
11,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

43/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

2 พฤษภาคม 2565 

34 ตกลงจ้างเหมาผูป้ฎิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือ ในการ
ปฏิบัติงานดา้นจดัเก็บ
รายได ้

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวริศา กลา้หาญ 
7,000 

นางสาวปวริศา กลา้หาญ 
7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

44/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

2 พฤษภาคม 2565 



 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 

เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
 

 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

35 ตกลงจ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

45/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 พฤษภาคม 2565 
36 ตกลงจ้างเหมาบริการทำ

ความสะอาด 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว เจนใจ 

8,000 
นางเฉลียว เจนใจ 

8,000 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

46/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 พฤษภาคม 2565 
37 ตกลงจ้างเหมาผู้ควบคุม

และจดบนัทึก ตรวจสอบ
สถานีสบูนำ้บา้นเนิน
สมบูรณ ์

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายพลิุด ลนุลอด 
6,000 

นายพลิุด ลนุลอด 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

47/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 พฤษภาคม 2565 

38 ตกลงจ้างเหมาผูช้่วยช่าง
สำรวจ เขต 1 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายธิตชิัย สมศรี 
7,000 

นายธิตชิัย สมศรี 
7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

48/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 พฤษภาคม 2565 
39 ตกลงจ้างเหมาผูช้่วยช่าง

สำรวจ เขต 2 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทร ติรักษา 

7,000 
นายจักรภัทร ติรักษา 

7,000 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

49/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 พฤษภาคม 2565 
40 ตกลงจ้างเหมาบุคคล

ปฏิบัติงานการดำเนินตาม
ภารกิจงานการศึกษา 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา 
 วงศ์ประสิทธิ ์

7,000 

นางสาวขวัญจิรา 
 วงศ์ประสิทธิ ์

7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

50/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 พฤษภาคม 2565 
41 ตกลงจ้างเหมาผูป้ฎิบัติ

หน้าที่ช่วยเหลือ ในการ
ปฏิบัติงานดา้นจดัเก็บ
รายได ้

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวริศา กลา้หาญ 
7,000 

นางสาวปวริศา กลา้หาญ 
7,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

51/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 พฤษภาคม 2565 



 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 

เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
 

 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

42 ตกลงจ้างเหมาเจ้าหนา้ที่
ปฏิบัติหนา้ที่ศูนยป์ฏิบัต ิ
การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของท้องถิ่น
อำเภอ 

11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริญญา อินอร 
11,500 

นางสาวจริญญา อินอร
11,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

52/2565 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

31 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


