
ล ำดับที่ งำนจัดซือ้ /จัดจ้ำง
เงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วธีิซือ้/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและผู้ที่ได้รับกำร

คัดเลือก

รำคำที่ตกลง

ซือ้/จ้ำง
เหตุที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ลงสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้/จ้ำง

1 จา้งเหมาบริการ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลกัษณ์  ขนัมะณี 8,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 5/2564ลว/1/10/2563

2 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นายวิลยั  ศรีคุณ 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 1/2564ลว.1/10/2563

3 จา้งเหมาบริการ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์  โพธ์ิสม 8,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 4/64ลว.1/10/2563

4 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวน ้าฝน  สิงหาราม 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3/64ลว./1/10/2563

5 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภารัตน์  โพธ์ิศรี 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 2/2564 ลว.1/10/2563

6 จา้งเหมาบริการ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติมา  คนัธา 8,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 7/2564 ลว.1/10/2563

7 ค่าวสัดุก่อสร้าง 21,760.00           เฉพาะเจาะจง อรรถพงษก่์อสร้าง 21,760.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 1/2564ลว.30/10/2563

8 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายบวัเรียน  ภูจอมจิตร 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 47/64ลว.01/10/2563

9 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอุดม  แห่กาฬสินธุ์ 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 41/63 ลว.01/10/2563

10 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายวินยั  วินทะสมบติั 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 48/64 ลว.01/10/2563

11 จา้งเหมาบริการ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นายมานะ พลเสนา 8,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 56/64 ลว.01/10/2563

12 จา้งเหมาบริการ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นายไพรวลัย ์สุทธิวงษ์ 8,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 51/64 ลว.01/10/2563

13 จา้งเหมาบริการ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสายณั  มนัหนองแวง 8,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 32/63 ลว.01/10/2563

14 จา้งเหมาบริการ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นายค าสอน  สุริยะ 8,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 43/64 ลว.01/10/2563

15 จา้งเหมาบริการ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นายชูทรัพย ์ ฤทธ์ิมนตรี 8,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 50/64 ลว.01/10/2563

16 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  จนัทะรส 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 6/64 ลว.01/10/2563

17 จา้งเหมาบริการ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี  ลาบบุญเรือง 8,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 8/64 ลว.01/10/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้/จัดจ้ำง

เทศบำลต ำบลห้วยเมก็  อ ำเภอห้วยเมก็  จังหวดักำฬสินธ์ุ

ประจ ำเดือน  พฤศจิกำยน  2563



18 จา้งเหมาบริการ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นายธนพนธ์  ภูอาจสูง 8,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 39/64 ลว.01/10/2563

19 จา้งเหมาบริการ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นายอ าพล พิมพา 8,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 38/64 ลว.01/10/2563

20 จา้งเหมาบริการ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นางฤทยัรัตน์  สิงหาราม 8,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 37/64 ลว.01/10/2563

21 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นายชุมชยั  ภูอาจสูง 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 40/64 ลว.01/10/2563

22 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นายทองวาท  เสนากิจ 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 42/64 ลว.01/10/2563

23 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายมหาชยั  อินสร 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 46/64 ลว.01/10/2563

24 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นาฃสมบติั  ศรีสุวงค์ 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 45/64 ลว.01/10/2563

25 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชสรา  พลเสนา 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 44/64 ลว.01/10/2563

26 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายค าไพร  อาจดวงดี 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 49/64 ลว.01/10/2563

27 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสรสญัญ  ภูชมศรี 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 30/64 ลว.01/10/2563

28 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณ  จรถวิล 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 26/64 ลว.01/10/2563

29 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนลินรัตน์  ประทีป 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 27/64 ลว.01/10/2563

30 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นางรัชนี  แกว้วงศ์ 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 28/64 ลว.01/10/2563

31 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นายลอย  มนตรี 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 21/64 ลว.01/10/2563

32 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นายส าอางค ์ บุญเสริม 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 22/64 ลว.01/10/2563

33 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  ลือเร่ือง 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 23/64 ลว.01/10/2563

34 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นายวชัระ  สินธุศรี 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 24/64 ลว.01/10/2563

35 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นางปิยะธิดา  สุวรรณพนัธุ 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 25/64 ลว.01/10/2563

36 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  เคา้ยา 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 33/64 ลว.01/10/2563

37 จา้งเหมาบริการ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นายวิญญู  หนูแกว้ 8,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 13/64 ลว.01/10/2563

38 จา้งเหมาบริการ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นายเอกลกัษณ์ ทะนาฤทธ์ิ 8,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 18/64 ลว.01/10/2563

39 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายบุญเชิด  พาวฒุุ 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 10/64 ลว.01/10/2563

40 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายมานิต  อดทน 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 11/64 ลว.01/10/2563



41 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  สารบา้นแห้ว 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 12/64 ลว.01/10/2563

42 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายรวี  วงคช์ารี 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 13/64 ลว.01/10/2563

43 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ  ภูยาทิพย์ 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 14/64 ลว.01/10/2563

44 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นางรัตน์ดาพร  ศรีเสริม 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 9/64 ลว.01/10/2563

45 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นายพิทกัษช์ยั  อาจดวดี 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 15/64 ลว.01/10/2563

46 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั  ภูเหมือนบุตร 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 16/64 ลว.01/10/2563

47 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ  สงัแคนพรม 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 19/64 ลว.01/10/2563

48 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  จรถวิล 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 20/64 ลว.01/10/2563

49 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายรักยิม้  มาตรงามเมือง 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 32/64 ลว.01/10/2563

50 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายเสรี  จนัพินิจ 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 31/64 ลว.01/10/2563

51 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิมาพร ภูมูลมี 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 36/64 ลว.01/10/2563

52 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพยย์าภรณ์  พลขนั 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 35/64 ลว.01/10/2563

53 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นางนุชภิชา  ลือเร่ือง 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 34/64 ลว.01/10/2563

54 จา้งเหมาบริการ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายวีระวฒัน์  สาสีเมือง 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 29/64 ลว.01/10/2563

55 ค่าจา้งซ่อมรถบรรทุก 2,500.00             เฉพาะเจาะจง นายพระทยั  ค  าพอง 2,500.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 1/2564ลว/2/11/2563

56 ค่าเปล่ียนถ่ายน ้ามนั 1,500.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวศศฺวิมล  มาพล 1,500.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 6/2564ลว.3/10/2563

57

โครงการประเพณี
ลอยกระทง 50,000.00           เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  จรทะผา 50,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 34/63ลว.29/10/2563

58 โครงการประเพณีลอยกระทง 20,000.00           เฉพาะเจาะจง นางดวงจนัทร์  พนัธ์มูล 20,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 39/64ลว./29/10/2563

59 โครงการประเพณีลอยกระทง 5,100.00             เฉพาะเจาะจง นางบุญโฮม ศรีชุม 5,100.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 38/2563 ลว.29/10/2563

60 โครงการประเพณีลอยกระทง 15,000.00           เฉพาะเจาะจง นางบุญโฮม ศรีชุม 15,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 37/2563 ลว.29/10/2563

61 โครงการประเพณีลอยกระทง 15,000.00           เฉพาะเจาะจง นายปฏิหาริย ์สุริยะ 15,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 36/2563ลว.29/10/2563

62 ค่าวสัดุไฟฟ้า 18,500.00           เฉพาะเจาะจง นายสมพร  แดนวงลอ้ม 18,500.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 2/63ลว.01/11/2563

63 จา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 1,080.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวศศฺวิมล  มาพล 1,080.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 2/64 ลว.13/11/2563



64 ช้ือน ้าด่ืม 1,490.00             เฉพาะเจาะจง นายวินยั  วินทะสมบติั 9,000.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 2/64 ลว.12/11/2563

65 โครงการก่อสร้าง 99,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พเจริญชยั 99,500.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 33/63 ลว.30/09/2563

66 ค่าวสัดุไฟฟ้า 2,700.00             เฉพาะเจาะจง บริษทัไทยพิพฒัน์ฮาร์ดแวร์จ ากดั 2,700.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 003/64 ลว.18/11/2563

67 ก่อสร้างซ่อมแซมลูกรังช่วงท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ434,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พ.เจริญชยัวสัดุ 433,000.00        ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 1/64 ลว.26/10/2563

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2499,600.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อรรถพงษค์  าใหญ่ก่อสร้าง498,000.00        ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3/64 ลว.02/11/2563

69 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 17,410.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล  มาพล 17,410.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3/64 ลว.23/11/2563

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.3499,600.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อรรถพงษค์  าใหญ่ก่อสร้าง498,000.00        ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 2/64 ลว.02/11/2563

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.7499,800.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอ.ที.พี คอนกรีต 499,000.00        ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 4/64 ลว.02/11/2563

72 ค่าจา้งซ่อมแซมครุภณัฑเ์คร่ืองตดัหญา้2,980.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา  ช่ืนตา 2,980.00            ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 4/64 ลว.23/11/2563

73 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน 15,131.70           เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธุ์แดร่ีฟดู 15,131.70          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 4/64 ลว.01/10/2563

74 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน 15,804.22           เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธุ์แดร่ีฟดู 15,804.22          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3/64 ลว.01/10/2563

75 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน 23,201.94           เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธุ์แดร่ีฟดู 23,201.94          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 2/64 ลว.01/10/2563

76 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน 40,351.20           เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธุ์แดร่ีฟดู 40,351.20          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 1/64 ลว.01/10/2563

77 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั  ภูเหมือนบุตร 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 16/64 ลว.01/10/2563

78 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  จรถวิล 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 20/64 ลว.01/10/2563

79 จา้งเหมาบริการ 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นายพิทกัษช์ยั  อาจดวดี 10,000.00          ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 15/64 ลว.01/10/2563


