
ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ /จัดจ้าง
เงนิงบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและผู้ที่ไดร้บั

การคัดเลือก
ราคาที่ตกลง

ซ้ือ/จ้าง
เหตทุี่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ลง
สัญญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซ้ือ/จ้าง
1 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ชัย  อาจดวงดี       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 27/2563 ลว.1 ต.ค.62
2 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล จรถวลิ       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 15/2563 ลว.1 ต.ค.62
3 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชัย  ภเูหมือนบุตร       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 16/2563 ลว.1 ต.ค.62
4 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  กุญชนะรงค์       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 46/2563 ลว.1 ต.ค.62
5 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชุมชัย  ภอูาจสูง       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3/2563 ลว.1 ต.ค.62
6 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัชนี  แก้ววงค์       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 10/2563 ลว.1 ต.ค.62
7 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริยา  ประทีป       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 9/2563 ลว.1 ต.ค.62
8 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ์  ขันมะณี         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 45/2563 ลว.1 ต.ค.62
9 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรสัญญ์  ภชูมศรี         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 37/2563 ลว.1 ต.ค.62
10 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวลัิย  ศรีคุณ       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 41/2563 ลว.1 ต.ค.62
11 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปิยะธดิา  สุวรรณพันธ์       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 8/2563 ลว.1 ต.ค.62
12 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ  สังแคนพรม       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 14/2563 ลว.1 ต.ค.62
13 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฤทัยรัตน์  สิงหาราม         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 47/2563 ลว.1 ต.ค.62
14 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภารัตน์  โพธิศ์รี       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 42/2563 ลว.1 ต.ค.62
15 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวญิญู  หนูแก้ว         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 51/2563 ลว.2 ต.ค.62
16 จ้างเหมาเอกชน         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้้าฝน  สิงหาราม         9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 42/2563 ลว.1 ต.ค.62
17 จ้างเหมาเอกชน         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชสรา  พลเสนา         9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 18/2563 ลว.1 ต.ค.62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง

เทศบาลต าบลห้วยเมก็  อ าเภอห้วยเมก็  จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ์  2563



18 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  ลือเร่ือง       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 22/2563 ลว.1 ต.ค.62
19 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลอย  มนตรี       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 20/2563 ลว.1 ต.ค.62
20 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชัระ  สินธศุรี       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 23/2563ลว.1 ต.ค.62
21 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณ  จรถวลิ       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 7/2563 ลว.1 ต.ค.62
22 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติมา  คันธา         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 49/2563 ลว.1 ต.ค.62
23 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณ  มันหนองแวง         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 32/2563 ลว.1 ต.ค.62
24 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์  โพธิส์ม         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 44/2563 ลว.1 ต.ค.62
25 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมหาชัย  อินสร         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 25/2563 ลว.1 ต.ค.62
26 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ  พลเสนา         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 29/2563 ลว.1 ต.ค.62
27 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชณี  จันทะรส         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 48/2563 ลว.1 ต.ค.62
28 จ้างเหมาเอกชน         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายค้าสอน  สุริยะ         9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 31/2563 ลว.1 ต.ค.62
29 จ้างเหมาเอกชน         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย  วนิทะสมบัติ         9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 28/2563 ลว.1 ต.ค.62
30 จ้างเหมาเอกชน         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสรี  จันพินิจ         9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 34/2563 ลว.1 ต.ค.62
31 จ้างเหมาเอกชน         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเชิด  พาวฒิุ         9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 12/2563 ลว.1 ต.ค.62
32 จ้างเหมาเอกชน         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักยิม้ มาตงามเมือง         9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 35/2563 ลว.1 ต.ค.62
33 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนิท  ภเูยีย่มจิตร         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 24/2563 ลว.1 ต.ค.62
34 จ้างเหมาเอกชน         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมบัติ  ศรีสุวงค์         9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 19/2563 ลว.1 ต.ค.62
35 จ้างเหมาเอกชน         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรว ี วงค์ชาลี         9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 13/2563 ลว.1 ต.ค.62
36 จ้างเหมาเอกชน         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายค้าไพร  อาจดวงดี         9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 30/2563 ลว.1 ต.ค.62
37 จ้างเหมาเอกชน         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิต  อดทน         9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 11/2563 ลว.1 ต.ค.62
38 จ้างเหมาเอกชน         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิมาพร  ภมููลมี         9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 54/2563 ลว.2 ธ.ค.63
39 จ้างเหมาเอกชน         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตน์ดาพร  ศรีเสริม         9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 4/2563 ลว.1 ต.ค.62
40 จ้างเหมาเอกชน         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัวเรียน  ภจูอมจิตร         9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 27/2563 ลว.1 ต.ค.62



41 จ้างเหมาเอกชน         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชภชิา  ลือเร่ือง         9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 39/2563 ลว.1 ต.ค.62
42 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองวาท  เสนากิจ       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 2/2563 ลว.1 ต.ค.62
43 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส้าอางค์  บุญเสริม       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 21/2563 ลว.1 ต.ค.62
44 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ  ภยูาทิพย์         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 5/2563 ลว.1 ต.ค.62
45 จ้างเหมาเอกชน       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม  แห่กาฬสินธุ์       10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 1/2563 ลว.1 ต.ค.62
46 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศริพร  เค้ายา         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 40/2563 ลว.1 ต.ค.62
47 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  สารบ้านแห้ว         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 6/2563 ลว.1 ต.ค.62
48 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวลัย์  สุทธวิงษ์         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 26/2563 ลว.1 ต.ค.62
49 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพนธ ์ ภอูาจสูง         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 33/2563 ลว.1 ต.ค.62
50 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรีะวฒัน์ สาสีเมือง         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 36/2563 ลว.1 ต.ค.62
51 จ้างเหมาเอกชน         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ์  ทะนาฤทธิ์         8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 53/2563 ลว.1 พ.ย.62

52
จ้างเหมาประดับตกแต่งไฟ/
ส่องสวา่งองค์พระธาตุ

      49,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิกร  ค้าประเทือง       49,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 17/2563 ลว.28 ม.ค. 63

53
โครงการก่อสร้างบ่อพักค
สล.พร้อมวางท่อคสล. ม.14

     344,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกวรรณก่อสร้าง     344,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 8/2563 ลว.15 ม.ค.63

54 อาหารเสริม(นม)       11,432.84 เฉพาะเจาะจง
บริษัทกาฬสินธุแ์ดร่ีฟูด 
จ้ากัด

      11,432.84 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 8/2563 ลว.29 ต.ค.62

55 อาหารเสริม(นม)       18,830.56 เฉพาะเจาะจง
บริษัทกาฬสินธุแ์ดร่ีฟูด 
จ้ากัด

      18,830.56 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 7/2563 ลว.29 ต.ค.62

56 อาหารเสริม(นม)       24,210.72 เฉพาะเจาะจง
บริษัทกาฬสินธุแ์ดร่ีฟูด 
จ้ากัด

      24,210.72 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 6/2563 ลว.29 ต.ค.62

57 อาหารเสริม(นม)       39,006.16 เฉพาะเจาะจง
บริษัทกาฬสินธุแ์ดร่ีฟูด 
จ้ากัด

      39,006.16 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 5/2563 ลว.29 ต.ค.62



58 ซ้ือวสัดุส้านักงาน 27,286.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ.ที.เจเจ กรุ๊ป 27,286.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 19/2563 ลว.11 ก.พ.63
59 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 8,200.00        เฉพาะเจาะจง นางนภสักร เสนพริก 8,200.00        ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 015/2563ลว.11 ก.พ. 63
60 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 9,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฮองฮี 9,100.00        ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 014/2563ลว.11 ก.พ..63
61 ซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน 40,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ก.เจริญ กรุ๊ป 2005 40,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 20/2563 ลว. 11 ก.พ. 63
62 ซ้ือสต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง 2,250.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีแอนด์ที ซัพพลาย 2,250.00        ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 22/2563 ลว. 12 ก.พ. 63
63 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 18,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. บิ๊ก อ.ออโตเมชั่น 18,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 21/2563 ลว. 12 ก.พ. 63
64 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2,720.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง 2,720.00        ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 2/2563 ลว. 17 ก.พ. 63
65 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,675.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง 4,675.00        ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3/2563 ลว. 17 ก.พ. 63

66
จ้างซ่อมยานพาหนะและ
ขนส่งรถยนต์

          550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติยาอะไหล่ยนต์           550.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 4/2563 ลว. 17 ก.พ. 63

67
จ้างเหมาท้าป้ายโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจิต
อาสาภยัพิบัติ

        1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายแดง         1,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 18/2563 ลว.17 ก.พ. 63

68 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 22,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว 22,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 19/2563 ลว.18 ก.พ. 63

69
ซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์โครงการฝึกอบรม
จิตอาสา

      20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพอใจ       20,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 23/2563 ลว.18 ก.พ. 63

70
ซ้ือวสัดุฝึกปฏบิัติโครงการ
อบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสา

      20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบิ๊ก บอสด์ เคมีคอล       20,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 24/2563 ลว.18 ก.พ. 63

71
จ้างเหมาอาหารวา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม

        5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางละมัย  สุริยะพันธ์         5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 20/2563 ลว.19 ก.พ. 63

72 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 9,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊ก อ.ออโตเมชั่น 9,000.00        ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 24/2563 ลว.20 ก.พ.63
73 ซ้ือน้้าด่ืม 3,060.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมถวลิ น้้าด่ืม 3,060.00        ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 25/2563 ลว.20 ก.พ.63



74 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1,820.00        เฉพาะเจาะจง นายอภวิฒัน์  บุญเล้ียง 1,820.00        ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 005/2563 ลว.20 ก.พ.63
75 ซ้ือวสัดุส้านักงาน 7,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฮองฮี 7,000.00        ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 26/2563 ลว.20 ก.พ.63

76

จ้างเหมาท้าอาหาร อาหาร
วา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏบิัติการจิตอาสาภยัพิบัติ

60,000.00      เฉพาะเจาะจง นางละมัย  สุริยพันธ์ 60,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 22/2563 ลว.24 ก.พ.63

77
จ้างท้าอาหาร อาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืมในการประชุม
สภาเทศบาล

3,900.00        เฉพาะเจาะจง นางวนัเพ็ญ  สมบัติ 3,900.00        ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 23/2563 ลว.26 ก.พ.63

78 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,090.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ 3,090.00        ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 016/2563 ลว.25ก.พ.63

79
ซ่ือวสัดุไฟฟ้าเพื่อติดต้ัง
ไฟฟ้าโรงสูบน้้าดิบ

      36,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์       36,065.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 017/256 ลว.25 ก.พ.63

80
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 
บ้านพนมทอง

      53,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกวรรณ ก่อสร้าง       53,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 15/2563 ลว.20 ก.พ.63


