
ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

 วงเงนิ

จัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ/

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซื้อหรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป

เลขทีใ่บส่ังซื้อ/

จ้ำง

1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64           10,000         10,000 เฉพาะเจาะจง นายลอย มนตรี นายลอย  มนตรี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

22/65ลว.1ต.ค64

2 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64           10,000         10,000 เฉพาะเจาะจง น.ส สุภารัตน์ โพธ์ิศรี น.ส สุภารัตน์ โพธ์ิศรี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

18/65ลว.1ต.ค.
64

3 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             8,000           8,000 เฉพาะเจาะจง น.สนงลกัษณ์ ขนัมะณี น.สนงลกัษณ์ ขนัมะณี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

19/65ลว.1ต.ค.
64

4 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64           10,000         10,000 เฉพาะเจาะจง นายวิลยั ศรีคุณ นายวิลยั ศรีคุณ
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

17/65ลว.1ต.ค64

5 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64           10,000         10,000 เฉพาะเจาะจง นางรัชนี แกว้วงศ์ นางรัชนี แกว้วงศ์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

20/65ลว1ต.ค64

6 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             8,000           8,000 เฉพาะเจาะจง นางฤทยัรัตน์ สิงหาราม นางฤทยัรัตน์ สิงหาราม
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

31/65ลว.1ต.ค64

7 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64           10,000         10,000 เฉพาะเจาะจง นางปิยะธิดา สุวรรณพนัธ์ นางปิยะธิดา สุวรรณพนัธ์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

35/65ลว.1ต.ค64

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน
เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

 วงเงนิ

จัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ/

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซื้อหรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป

เลขทีใ่บส่ังซื้อ/

จ้ำง

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน
เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

8 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64           10,000         10,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นลินรันต ์ประทีป น.ส.นลินรันต ์ประทีป
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

34/65ลว.1ต.ค64

9 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64           10,000         10,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณ จรถวิล น.ส.สุพรรณ จรถวิล
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

34/65ลว.1 ต.ค
64

10 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง น.สน ้าฝน  สิงหาราม น.สน ้าฝน  สิงหาราม
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

50/65ลว.1ต.ค.
64

11 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64           10,000         10,000 เฉพาะเจาะจง นายไพรศาล จรถวิล นายไพรศาล จรถวิล
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

40/65ลว.1 ต.ค.
64

12 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายรวี  วงศช์ารี นายรวี  วงศช์ารี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

45/65 ลว.1ต.ค.
64

13 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64           10,000         10,000 เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ  สงัแคนพรม นายสุดใจ  สงัแคนพรม
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

41/65ลว.1 ต.ค.
64

14 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายวิญญู  หนูแกว้ นายวิญญู  หนูแกว้
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

48/65ลว.1 ต.ค.
64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

 วงเงนิ

จัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ/

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซื้อหรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป

เลขทีใ่บส่ังซื้อ/

จ้ำง

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน
เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

15 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64           10,000         10,000 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั ภูเหมือนบตุร นายธวชัชยั ภูเหมือนบตุร
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

38/65ลว.1 ต.ค.
 64

16 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64           10,000         10,000 เฉพาะเจาะจง นายพอทกัษช์ยั อาจดวงดี นายพอทกัษช์ยั อาจดวงดี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

39/65ลว 1ต.ค.
64

17 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             8,000           8,000 เฉพาะเจาะจง นายมานะ  พลเสนา ส.น.นุชรา พลเสนา
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

12/65ลว. 1 ต.ค
 64

18 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายวินยั วินทะสมบติั นายวินยั วินทะสมบติั
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

16/65ลว.1 ต.ค
64

19 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นางสมบติั ศรีสุวงศ์ นางสมบติั ศรีสุวงศ์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

2/65ลว.1 ต.ค 64

20 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายบวัเรียน ภูจอมจิตร นายบวัเรียน ภูจอมจิตร
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

15/65ลว.1 ต.ค.
64

21 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             8,000           8,000 เฉพาะเจาะจง นายสุพิศ สอนบาล นายสุพิศ สอนบาล
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

10/65ลว. 1 
ต.ค.64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

 วงเงนิ

จัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ/

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซื้อหรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป

เลขทีใ่บส่ังซื้อ/

จ้ำง

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน
เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

22 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             8,000           8,000 เฉพาะเจาะจง นายสาคร  แห่กาฬสินธุ์ นายสาคร  แห่กาฬสินธุ์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

11/65ลว.1 ต.ค.
 64

23 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             8,000           8,000 เฉพาะเจาะจง นายยธุการ ดวงธรรมา นายยธุการ ดวงธรรมา
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

9/65 ลว.1 ต.ค. 
64

24 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายไพรวลัย ์สุทธิวงษ์ นายไพรวลัย ์สุทธิวงษ์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

1/65 ลว. 1 ต.ค 
64

25 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายมหาชยั อินสร นายมหาชยั อินสร
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

4/65 ลว.1 ต.ค 
64

26 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด สารบา้นแหว้ นายสมคิด สารบา้นแหว้
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

8/65 ลว. 1 ต.ค 
64

27 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายค าสอน  สุริยะ นายค าสอน  สุริยะ
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

5/65 ลว.1 ต.ค.
64

28 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายค าไพร  อาจดวงดี นายค าไพร  อาจดวงดี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

6/65 ลว. 1 ต.ค 
64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

 วงเงนิ

จัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ/

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซื้อหรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป

เลขทีใ่บส่ังซื้อ/

จ้ำง

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน
เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

29 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นางกฤติมา คนัธา นางกฤติมา คนัธา
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

49/65 ลว.1ต.ค.
64

30 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายวีระวฒัน์ สาสีเมือง นายวีระวฒัน์ สาสีเมือง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

26/65 ลว.1ต.ค.
64

31 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64           10,000         10,000 เฉพาะเจาะจง นายชุมชยั ภูอาจสูง นายชุมชยั ภูอาจสูง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

13/65ลว 1ต.ค. 
64

32 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64           10,000         10,000 เฉพาะเจาะจง นายวชัระ  สินธุศรี นายวชัระ  สินธุศรี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

21/65 ลว.1ต.ค.
 64

33 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายรักยิม้ มาตงามเมือง เฉพาะเจาะจง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

28/65ลว.1ต.ค.
64

34 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายเสรี จนัพินจั นายเสรี จนัพินจั
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

27/65 ลว.1ต.ค 
64

35 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิมาพร ภูมูลมี น.ส.ศศิมาพร ภูมูลมี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

37/65 ลว.1ต.ค 
64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

 วงเงนิ

จัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ/

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซื้อหรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป

เลขทีใ่บส่ังซื้อ/

จ้ำง

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน
เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

36 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64           10,000         10,000 เฉพาะเจาะจง นายส าอางค ์บญุเสริม นายส าอางค ์บญุเสริม
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

21/65 ลว.1ต.ค.
 64

37 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง น.สทิพยาภรณ์ พลขนั น.สทิพยาภรณ์ พลขนั
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

30/65 ล.ว1ต.ค 
64

38 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราภรณ์ โพธ์ิสม น.ส.จิราภรณ์ โพธ์ิสม
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

32/65 ลว.1 
ต.ค.64

39 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริพร เคา้ยา น.ส.ศิริพร เคา้ยา
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

33/65 ลว.1ต.ค 
64

40 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นางนุชภิชา ลือเร่ือง นางนุชภิชา ลือเร่ือง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

29/65ลว.1 ต.ค.
64

41 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายบญุเชิด พาวุฒิ นายบญุเชิด พาวุฒิ
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

44/65ลว.1ต.ค.
64

42 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายสายยณั มนัหนองแวง นายสายยณั มนัหนองแวง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

7/65 ลว.1ต.ค 64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

 วงเงนิ

จัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ/

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซื้อหรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป

เลขทีใ่บส่ังซื้อ/

จ้ำง

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน
เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

43 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นางรัตน์ดาพร ศรีเสริม นางรัตน์ดาพร ศรีเสริม
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

42/65ลว. 1ต.ค.
64

44 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ ภูยาทิพย์ นายสุพรรณ ภูยาทิพย์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

46/65ลว. 1ต.ค.
64

45 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายมานิต  อดทน นายมานิต  อดทน
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

43/65ลว.1ต.ค 
64

46 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64           10,000         10,000 เฉพาะเจาะจง นายทองวาท เสนากิจ นายทองวาท เสนากิจ
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

14/65ลว.1 ต.ค 
64

47 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส นุชสรา พลเสนา น.ส นุชสรา พลเสนา
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

3/65ลว.1 ต.ค 64

48 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายสรญญ ์ภูชมศรี นายสรญญ ์ภูชมศรี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

25/65ลว.1 ต.ค
64

49 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  ลือเร่ือง นายอภิชาติ  ลือเร่ือง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

23/65ลว.1 ต.ค
64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

 วงเงนิ

จัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ/

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซื้อหรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป

เลขทีใ่บส่ังซื้อ/

จ้ำง

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน
เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

50 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             9,000           9,000 เฉพาะเจาะจง นางกฤติมา คนัธา นางกฤติมา คนัธา
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

49/65ลว.1 ต.ค
64

51 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             8,000           8,000 เฉพาะเจาะจง
นางสาววนฐัสนนั ยาง
ใหญ่

นางสาววนฐัสนนั ยาง
ใหญ่

เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

1/ 65 ลว. 15 
ต.ค 64

52 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือนต.ค.64             8,000           8,000 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ์ คนัธา นายณรงค ์ คนัธา
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

2/65ลว.1พ.ย 64

53 จา้งซ่อมแซมรถยนต์           16,100         16,100 เฉพาะเจาะจง ร้านคลงัทอง ร้านคลงัทอง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

54/65 ลว3.พ.ย
64

54 ค่าพนัมิตมิเตอร์           18,000         18,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยการช่าง ร้านอ านวยการช่าง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

55/65ลว.3.พ.ย 
64

55 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง             5,820           5,820 เฉพาะเจาะจง
ร้านอรรถพงษค์า้วสัดุ
ก่อสร้าง

ร้านอรรถพงษค์า้วสัดุ
ก่อสร้าง

เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

1/65ลว.3พ.ย.64

56
ค่าต่อบริการต่สญัญาปรับปรุงเวป็
ไซต ์ทต.หว้ยเมก็

            9,600           9,600 เฉพาะเจาะจง ร้านฮองฮี ร้านฮองฮี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

1/65ลว.1พ.ย.64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

 วงเงนิ

จัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ/

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซื้อหรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป

เลขทีใ่บส่ังซื้อ/

จ้ำง

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน
เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

57 จดัจา้งถ่ายเอกสาร             9,020           9,020 เฉพาะเจาะจง ศุนยถ่์ายเอกสารไทยแกว้ ศุนยถ่์ายเอกสารไทยแกว้
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

2/65ลว.16พ.ย.
64

58 จา้งซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร             6,300           6,300 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบสทเ์ทค โอเอ บริษทั เบสทเ์ทค โอเอ
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

56/65ลว.9 พ.ย
64

59 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง             3,095           3,095 เฉพาะเจาะจง
ร้านอรรถพงษค์า้วสัดุ
ก่อสร้าง

ร้านอรรถพงษค์า้วสัดุ
ก่อสร้าง

เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

2/65ลว.23พ.ย.
64

62 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์             1,725           1,725 เฉพาะเจาะจง ร้านอารดิน อิคเ์จ็ท ร้านอารดิน อิคเ์จ็ท
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

02/65ลว.1 พ.ย.
64

60 จดัซ้ือวสัดุเช่ือเพลิง           37,770         37,770 เฉพาะเจาะจง หจก.น าโชค ออยล์ หจก.น าโชค ออยล์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

419/65ลว.22
พ.ย64

61 จา้งซ่อมแซอหอกระจายข่าว           40,000         40,000 เฉพาะเจาะจง นายทองค า นามบรีุ นายทองค า นามบรีุ
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

57/65ลว.24 
พ.ย64

62 จา้งซ่อมแซอหอกระจายข่าว           66,000         66,000 เฉพาะเจาะจง นายทองค า นามบรีุ นายทองค า นามบรีุ
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

58/65ลว.24 
พ.ย64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

 วงเงนิ

จัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ/

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซื้อหรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป

เลขทีใ่บส่ังซื้อ/

จ้ำง

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน
เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

63
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร 
หมู ่7

          86,900         86,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.อรรถพงษค์  าใหญ่
ก่อสร้าง

หจก.อรรถพงษค์  าใหญ่
ก่อสร้าง

เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

6/65 ลว.26ต.ค 
64

64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ริมหนองใหญ่

        497,800       496,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.อรรถพงษค์  าใหญ่
ก่อสร้าง

หจก.อรรถพงษค์  าใหญ่
ก่อสร้าง

เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

7/65 ลว 26 ต.ค
64

65
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
หมู ่15

        300,000       299,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.อรรถพงษค์  าใหญ่
ก่อสร้าง

หจก.อรรถพงษค์  าใหญ่
ก่อสร้าง

เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

8/65 ลว26 ต.ค
64

66 โครงการก่อสร้างบอ่พกั คสลหมู่15         450,000       448,000 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกวรรณก่อสร้าง ร้านกนกวรรณก่อสร้าง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

5/65 ลว.18 ตค 
64

67 จดัซ้ืออาหารเสริมนม รร.หน่อค า           11,495         11,459 เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธ์ิเดรีฟดุ บริษทักาฬสินธ์ิเดรีฟดุ
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

2/65ลว 1ต.ค 64

68
จดัซ้ืออาหารเสริมนมศูนยว์ดั
กลางหว้ยเมก็

            6,404           6,404 เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธ์ิเดรีฟดุ บริษทักาฬสินธ์ิเดรีฟดุ
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

3/65ลว.1 ต.ค 64

69
จดัซ้ืออาหารเสริมนม รร.หว้ยเมก็
ราษฎร์

          18,556         18,556 เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธ์ิเดรีฟดุ บริษทักาฬสินธ์ิเดรีฟดุ
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

1/65ลว.1ต.ค.64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

 วงเงนิ

จัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง

 รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ/

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซื้อหรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป

เลขทีใ่บส่ังซื้อ/

จ้ำง

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน
เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

70
จดัซ้ืออาหารเสริมนมศูนยห์น่อ
ค าหว้ยเมก็

            7,389           7,389 เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธ์ิเดรีฟดุ บริษทักาฬสินธ์ิเดรีฟดุ
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

4/65ลว.1 ต.ค 64


