
ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซือ้หรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป เลขทีใ่บส่ังซือ้/จ้ำง

1 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64                8,000 8,000        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.รัตน์ดาพร  ศรีเสริม น.ส.รัตน์ดาพร  ศรีเสริม
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

42/2565 ลว. 1 
ต.ค.64

2 ค่าอาสาสมคัรบริบาลทอ้งถ่ิน 5,000              5,000        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริลกัษณ์ สาสีเมือง น.ส.ศิริลกัษณ์ สาสีเมือง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

1/2565 ลว.15 
ต.ค.64

3 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64              10,000 10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง
นายพิทกัษช์ยั  อาจ

ดวงดี
นายพิทกัษช์ยั  อาจดวงดี

เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

39/2565 ลว. 1 
ต.ค.64

4 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64              10,000 10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุดใจ  สังแคนพรม นายสุดใจ  สังแคนพรม
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

41/2565 ลว. 1 
ต.ค.64

5 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายรวี  วงคช์าลี นายรวี  วงคช์าลี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

45/2565 ลว. 1 
ต.ค.65

6 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64                9,000 9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.น ้าฝน  สิงหาราม น.ส.น ้าฝน  สิงหาราม
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

50/2565 ลว. 1 
ต.ค.64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม

เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

ประจ ำปีงบประมำณ  2565



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซือ้หรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป เลขทีใ่บส่ังซือ้/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม

เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

7 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิญญู  หนูแกว้ นายวิญญู  หนูแกว้
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

48/2565 ลว. 1 
ต.ค.64

8 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 10,000            10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง นายชุมชยั  ภูอาจสูง นายชุมชยั  ภูอาจสูง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

13/2565 ลว. 1 
ต.ค.64

9 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นุชสรา  พลเสนา น.ส.นุชสรา  พลเสนา
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

3/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

10 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 8,000              8,000        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วนฐัสนนัท ์ยางใหญ่น.ส.วนฐัสนนัท ์ยางใหญ่
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

51/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

11 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 10,000            10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง นายลอย  มนตรี นายลอย  มนตรี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

23/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

12 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 10,000            10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  ลือเร่ือง นายอภิชาติ  ลือเร่ือง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

24/2565  ลว. 1 
ต.ค.64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซือ้หรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป เลขทีใ่บส่ังซือ้/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม

เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

13 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 10,000            10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง นายวชัระ  สินธุศรี นายวชัระ  สินธุศรี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

21/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

14 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสรสัญญ ์ ภูชมศรี นายสรสัญญ ์ ภูชมศรี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

25/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

15 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 10,000            10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุภารัตน์  โพธ์ิศรี น.ส.สุภารัตน์  โพธ์ิศรี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

18/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

16 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 10,000            10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิลยั  ศรีคุณ นายวิลยั  ศรีคุณ
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

17/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

17 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 8,000              8,000        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นงลกัษณ์ ขนัมะณี น.ส.นงลกัษณ์ ขนัมะณี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

19/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

18 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 10,000            10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณ  จรถวิล น.ส.สุพรรณ  จรถวิล
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

34/2565  ลว. 1 
ต.ค.64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซือ้หรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป เลขทีใ่บส่ังซือ้/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม

เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

19 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 10,000            10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัชนี  แกว้วงค์ นางรัชนี  แกว้วงค์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

20/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

20 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 8,000              8,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นางฤทยัรัตน์  สิงหาราม นางฤทยัรัตน์  สิงหาราม
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

31/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

21 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 10,000            10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง นางฤทยัรัตน์  สิงหาราม นางฤทยัรัตน์  สิงหาราม
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

31/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

22 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 10,000            10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง นางปิยะธิดา  สุวรรณพนัธน์างปิยะธิดา  สุวรรณพนัธ์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

36/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

23 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 10,000            10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นลินรัตน์ ประทีป น.ส.นลินรัตน์ ประทีป
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

33/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

24 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จิราภรณ์  โพธ์ิสม น.ส.จิราภรณ์  โพธ์ิสม
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

32/2565  ลว. 1 
ต.ค.64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซือ้หรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป เลขทีใ่บส่ังซือ้/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม

เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

25 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 10,000            10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั  ภูเหมือนบุตรนายธวชัชยั  ภูเหมือนบุตร
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

38/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

26 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 8,000              8,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิจการ  สุริสาร นายกิจการ  สุริสาร
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

53/2565  ลว. 3 
พ.ย.64

27 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิต  อดทน นายมานิต  อดทน
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

43/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

28 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ  ภูยาทิพย์ นายสุพรรณ  ภูยาทิพย์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

46/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

29 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญเชิด  พาวฒิุ นายบุญเชิด  พาวฒิุ
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

44/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

30 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 10,000            10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองวาท  เสนากิจ นายทองวาท  เสนากิจ
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

14/2565  ลว. 1 
ต.ค.64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซือ้หรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป เลขทีใ่บส่ังซือ้/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม

เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

31 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพวลัย ์ สุทธิวงษ์ นายไพวลัย ์ สุทธิวงษ์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

1/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 10,000            10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพศาล  จรถวิล นายไพศาล  จรถวิล
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

40/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

33 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายค าไพร  อาจดวงดี นายค าไพร  อาจดวงดี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

6/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

34 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายค าสอน  สุริยะ นายค าสอน  สุริยะ
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

5/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

35 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสายญั  มนัหนองแวงนายสายญั  มนัหนองแวง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

7/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

36 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  สารบา้นแหว้นายสมคิด  สารบา้นแหว้
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

8/2565  ลว. 1 
ต.ค.64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซือ้หรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป เลขทีใ่บส่ังซือ้/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม

เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

37 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 8,000              8,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายยทุธการ  ดวงธรรมา นายยทุธการ  ดวงธรรมา
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

9/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

38 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 8,000              8,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาคร  แห่กาฬสินธ์ุ นายสาคร  แห่กาฬสินธุ์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

11/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

39 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 8,000              8,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุพิศ  สอนบาล นายสุพิศ  สอนบาล
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

10/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

40 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสมบติั  ศรีสุวงค์ นางสมบติั  ศรีสุวงค์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

2/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

41 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายมหาชยั  อินสร นายมหาชยั  อินสร
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

4/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

42 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายวินยั  วินทะสมบติั นายวินยั  วินทะสมบติั
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

16/2565  ลว. 1 
ต.ค.64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซือ้หรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป เลขทีใ่บส่ังซือ้/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม

เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

43 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายบวัเรียน  ภูจอมจิตร นายบวัเรียน  ภูจอมจิตร
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

15/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

44 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 8,000              8,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายมานะ  พลเสนา นายมานะ  พลเสนา
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

12/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

45 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 8,000              8,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค ์ คนัธา นายณรงค ์ คนัธา
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

52/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

46 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กฤติมา  คนัธา น.ส.กฤติมา  คนัธา
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

49/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

47 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 10,000            10,000      วิธีเฉพาะเจาะจง นายส าอาง  บุญเสริม นายส าอาง  บุญเสริม
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

23/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

48 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระวฒัน์ สาสีเมือง นายวีระวฒัน์ สาสีเมือง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

26/2565  ลว. 1 
ต.ค.64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซือ้หรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป เลขทีใ่บส่ังซือ้/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม

เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

49 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสรี  จนัพินิจ นายเสรี  จนัพินิจ
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

27/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

50 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายรักยิม้  มาตรงามเมืองนายรักยิม้  มาตรงามเมือง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

28/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

51 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิมาพร  ภูมูลมี น.ส.ศศิมาพร  ภูมูลมี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

37/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

52 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นางนุชภิชา  ลือเร่ือง นางนุชภิชา  ลือเร่ือง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

29/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

53 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพยาภรณ์  พลขนั น.ส.ทิพยาภรณ์  พลขนั
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

30/2565  ลว. 1 
ต.ค.64

54 ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน พ.ย.64 9,000              9,000        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริพร  เคา้ยา น.ส.ศิริพร  เคา้ยา
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

33/2565  ลว. 1 
ต.ค.64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซือ้หรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป เลขทีใ่บส่ังซือ้/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม

เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

55 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,690              1,690        วิธีเฉพาะเจาะจง นายทศพล  มะลงัพนัธ์ นายทศพล  มะลงัพนัธ์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

60/2565  ลว. 7 
ธ.ค.64

56 จา้งท าพานดอกไมส้ด 1,500              1,500        วิธีเฉพาะเจาะจง นางภุ่มพวง  ยี่ยวน นางภุ่มพวง  ยี่ยวน
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

3/2565  ลว. 3 
ธ.ค.64

57 จา้งท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4,550              4,550        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วิลิน  หารศึกสกุล น.ส.วิลิน  หารศึกสกุล
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

ลว.7 ธ.ค. 64

58 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 23,190            23,190      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น าโชคออยล์ หจก.น าโชคออยล์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

ลว.7 ธ.ค. 64

59 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,400              2,400        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิก อ.ออโตเมชัน่ หจก.บ๊ิก อ.ออโตเมชัน่
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

4/2565  ลว. 2 
ธ.ค.64

60 ค่าครุภณัฑ ์(ป้ัมหอยโข่ง) 68,500            68,500      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮองฮี ร้านฮองฮี
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

3/2565  ลว. 1 
ธ.ค.64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซือ้หรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป เลขทีใ่บส่ังซือ้/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม

เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

61 จา้งเหมาเกรดขยะลงบ่อพร้อมฝังกลบ 40,800            40,800      วิธีเฉพาะเจาะจง วา่ท่ีร้อยตรีจ าลอง  ทองบุตรวา่ท่ีร้อยตรีจ าลอง  ทองบุตร
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

1/2565  ลว. 29 
พ.ย.64

62 ค่าอาสาสมคัรบริบาลทอ้งถ่ิน 5,000              5,000        วิธีเฉพาะเจาะจงน.ส.หตัถรินทร์ หตัถกรรมน.ส.หตัถรินทร์ หตัถกรรม
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

2/2565 ลว.15 
ต.ค.64

63 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 10,110            10,110      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิก อ.ออโตเมชัน่ หจก.บ๊ิก อ.ออโตเมชัน่
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

4/2565 ลว.20 
ธ.ค.64

64 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 18,760            18,760      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น าโชคออยล์ หจก.น าโชคออยล์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

ลว.20 ธ.ค. 64

65 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.7 497,000          495,000    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ค าเจริญซีเมนต์ หจก.ค าเจริญซีเมนต์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

3/2565 ลว.12 
ต.ค.64

66 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 450                 450           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิวิมล  มาพล น.ส.ศศิวิมล  มาพล
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

4/2565 ลว.14 
ธ.ค.64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซือ้หรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป เลขทีใ่บส่ังซือ้/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม

เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

67 จา้งซ่อมรถบรรทุกขยะสีส้ม 800                 800           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิวิมล  มาพล น.ส.ศศิวิมล  มาพล
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

2/2565 ลว.13 
ธ.ค.64

68 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 32,240            32,240      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรสินธ์ุการไฟฟ้า ร้านพรสินธุ์การไฟฟ้า
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

6/2565 ลว.3 ธ.ค.
64

69 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.2 494,000          496,000    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ค าเจริญซีเมนต์ หจก.ค าเจริญซีเมนต์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

4/2565 ลว.12 
ต.ค.64

70 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 7,740.80         7,740.80   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กาฬสินธ์ุเดล่ีฟดู จ  ากดัหจก.กาฬสินธุ์เดล่ีฟดู จ  ากดั
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

4/2565 ลว.1 ต.ค.
64

71 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 6,709.56         6,709.56   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กาฬสินธ์ุเดล่ีฟดู จ  ากดัหจก.กาฬสินธุ์เดล่ีฟดู จ  ากดั
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

4/2565 ลว.1 ต.ค.
64

72 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 19,440.52       19,440.52 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กาฬสินธ์ุเดล่ีฟดู จ  ากดัหจก.กาฬสินธุ์เดล่ีฟดู จ  ากดั
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

4/2565 ลว.1 ต.ค.
64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซือ้หรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป เลขทีใ่บส่ังซือ้/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม

เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

73 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 12,042.80       12,042.80 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กาฬสินธ์ุเดล่ีฟดู จ  ากดัหจก.กาฬสินธุ์เดล่ีฟดู จ  ากดั
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

4/2565 ลว.1 ต.ค.
64

74 ซ้ือวสัดุการเกษตร 19,740            19,740      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญพาณิชย์ ร้านส.เจริญพาณิชย์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

2/2565 ลว.30 
ธ.ค.64

75 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร 4,550              4,550        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุบรรณ์  ดลเรขา นายสุบรรณ์  ดลเรขา
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

30-ธ.ค.-64

76 ค่าจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต์ 2,150              2,150        วิธีเฉพาะเจาะจง นายศาสตราวธุ  พรมสูงยางนายศาสตราวธุ  พรมสูงยาง
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

61/2565 ลว.28 
ธ.ค.64

77 วสัดุงานบา้นงานครัว 13,210            13,210      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิก อ.ออโตเมชัน่ หจก.บ๊ิก อ.ออโตเมชัน่
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

2/2565 ลว.27 
ธ.ค.64

78 วสัดุส านกังาน 7,848              7,848        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิก อ.ออโตเมชัน่ หจก.บ๊ิก อ.ออโตเมชัน่
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

3/2565 ลว.27 
ธ.ค.64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำทีต่ดลงซือ้หรือจ้ำง
เหตุทีค่ัดเลือกโดยสรุป เลขทีใ่บส่ังซือ้/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม

เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก  อ ำเภอห้วยเม็ก  จังหวดักำฬสินธ์ุ

ประจ ำปีงบประมำณ  2565

79 ซ้ือน ้าด่ืมและกาแฟ 3,500              3,500        วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิระเดช  ภูกาบพลอยนายจิระเดช  ภูกาบพลอย
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

4/2565 ลว.28 
ธ.ค.64

80
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการป้องกนัคดั
กรองการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019

3,100              3,100        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.บงัอร  สุวรรณ์ น.ส.บงัอร  สุวรรณ์
เป็นผูท่ี้เสนอราคา
ต ่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

5/2565 ลว.28 
ธ.ค.64


