
ล ำดับที่ งำนจัดซือ้ /จัดจ้ำง
เงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วธีิซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เหตุที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ลงสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้/จ้ำง

1 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายวีระวฒัน์  สาสีเมือง 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 29/64 ลว.01/10/2563

2 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิมาพร ภูมูลมี 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 55/64 ลว.01/12/2563

3 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นางนุชภิชา  ลือเร่ือง 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 34/64 ลว.01/10/2563

4 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพยย์าภรณ์  พลขนั 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 35/64 ลว.01/10/2563

5 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายรักยิม้  มาตงามเมือง 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 32/64 ลว.01/10/2563

6 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายเสรี  จนัพินิจ 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 32/64 ลว.01/10/2563

7 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายสรสญัญ ์ ภูชมศรี 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 30/64 ลว.01/10/2563

8 จา้งเหมาเอกชน 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายส าอางค ์ บุญเสริม 10,000.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 22/64 ลว.01/10/2563

9 จา้งเหมาเอกชน 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายลอย  มนตรี 10,000.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 21/64 ลว.01/10/2563

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

11 จา้งเหมาเอกชน 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  ลือเร่ือง 10,000.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 23/64 ลว.01/10/2563

12 จา้งเหมาเอกชน 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง นางรัชนี  แกว้วงค์ 10,000.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 28/64 ลว.01/10/2563

13 จา้งเหมาเอกชน 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวนลินรัตน์  ประทีป 10,000.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 27/64 ลว.01/10/2563

14 จา้งเหมาเอกชน 8,000.00                     เฉพาะเจาะจง นางฤทยัรัตน์  สิงหาราม 8,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 37/64 ลว.01/10/2563

15 จา้งเหมาเอกชน 8,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายอ าพน  พิมพา 8,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 38/64 ลว.01/10/2563

16 จา้งเหมาเอกชน 8,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายธนพนธ์  ภูอาจสูง 8,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 39/64 ลว.01/10/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้/จัดจ้ำง

เทศบำลต ำบลห้วยเมก็  อ ำเภอห้วยเมก็  จังหวดักำฬสินธ์ุ

ประจ ำเดือน  กุมภำพันธ์ 2564



17 จา้งเหมาเอกชน 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณ จรถวิล 10,000.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 26/64 ลว.01/10/2563

18 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  เคา้ยา 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 33/64 ลว.01/10/2563

19 จา้งเหมาเอกชน 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง นางปิยะธิดา  สุวรรณพนัธ์ 10,000.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 25/64 ลว.01/10/2563

20 จา้งเหมาเอกชน 8,000.00                     เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลกัษณ์  ขนัมะณี 8,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 5/64 ลว.01/10/2563

21 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นางสาวน ้าฝน  สิงหาราม 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3/64 ลว.01/10/2563

22 จา้งเหมาเอกชน 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายวิลยั  ศรีคุณ 10,000.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 1/64 ลว.01/10/2563

23 จา้งเหมาเอกชน 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภารัตน์  โพธ์ิศรี 10,000.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  2/64 ลว.01/10/2563

24 จา้งเหมาเอกชน 8,000.00                     เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์  โพธ์ิสม 8,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 4/64 ลว.01/10/2563

25 จา้งเหมาเอกชน 8,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายเอกลกัษณ์  ทะนาฤทธ์ิ 8,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 18/64 ลว.01/10/2563

26 จา้งเหมาเอกชน 8,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายวิญญู  หนูแกว้ 8,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 17/64 ลว.01/10/2563

27 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายรัตน์ดาพร ศรีเสริม 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 9/64 ลว.01/10/2563

28 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายมานิต  อดทน 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 11/64 ลว.01/10/2563

29 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายบุญเชิด  พาวฒิุ 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 10/64 ลว.01/10/2563

30 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายรวี  วงคช์าลี 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 13/64 ลว.01/10/2563

31 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ  ภูยาทิพย์ 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 14/64 ลว.01/10/2563

32 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  สารบา้นแห้ว 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 12/64 ลว.01/10/2563

33 จา้งเหมาเอกชน 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ  สงัแคนพรม 10,000.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 19/64 ลว.01/10/2563

34 จา้งเหมาเอกชน 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั  ภูเหมือนบุตร 10,000.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 16/64 ลว.01/10/2563

35 จา้งเหมาเอกชน 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายพิทกัษช์ยั  อาจดวดี 10,000.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 29/64 ลว.01/10/2563

36 จา้งเหมาเอกชน 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  จรถวิล 10,000.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 20/64 ลว.01/10/2563

37 จา้งเหมาเอกชน 8,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายกิจการ  สุริสาร 8,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 56/64 ลว.04/10/2564

38 จา้งเหมาเอกชน 8,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายไพรวลัย ์สุทธิวงษ์ 8,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 51/64 ลว.01/10/2563



39 จา้งเหมาเอกชน 8,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายมานะ  พลเสนา 8,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 53/64 ลว.01/10/2563

40 จา้งเหมาเอกชน 8,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายสายนั  มนัหนองแวง 8,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 52/64 ลว.01/10/2563

41 จา้งเหมาเอกชน 8,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายมหาชยั  อินสร 8,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 46/64 ลว.01/10/2563

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

43 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายบวัเรียน  ภูจอมจิตร 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 47/64 ลว.01/10/2563

44 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายค าสอน  สุริยะ 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 43/64 ลว.01/10/2563

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

46 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นางสมบติั  ศรีสุวงค์ 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 45/64 ลว.01/10/2563

47 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชสรา  พลเสนา 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 44/64 ลว.01/10/2563

48 จา้งเหมาเอกชน 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายทองวาท  เสนากิจ 10,000.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 42/64 ลว.01/10/2563

49 จา้งเหมาเอกชน 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายชุมชยั  ภูอาจสูง 10,000.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 40/64 ลว.01/10/2563

50 จา้งเหมาเอกชน 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายอุดม  แห่กาฬสินธุ์ 10,000.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 41/64 ลว.01/10/2563

51 จา้งเหมาเอกชน 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  จนัทะรส 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 6/64 ลว.01/10/2563

52 จา้งเหมาเอกชน 8,000.00                     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี  ลาบบุญเรือง 9,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 8/64 ลว.01/10/2563

53 จา้งเหมาเอกชน 8,000.00                     เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติมา  คนัธา 8,000.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 7/64 ลว.01/10/2563

54
ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
(เคร่ืองปร้ินเตอร์)                     10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บ๊ิก อ.ออโตเมชัน่         10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 7/64 ลว.02/02/2564

55 ซ้ือวสัดุส านกังาน 6,750.00                     เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บ๊ิก อ.ออโตเมชัน่ 6,750.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 8/64 ลว.02/02/2564

56
จา้งซ่อมรถบรรทุกขยะสี
เหลือง FK 457 กาฬสินธุ์                       9,390.00 เฉพาะเจาะจง นายพระทยั ค  าทอง           9,390.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 7/64 ลว.01/02/2564

57
จา้งท าอาหาร อาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม                       3,900.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเพญ็  สมบติั           3,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 12/2564 ลว.28/01/2564



58 ซ้ือวสัดุส านกังาน 12,990.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสายพิณ  มณฑาทอง 12,990.00       ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 11/64 ลว.18/02/2564

59 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ขาวด า 2,600.00                     เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บ๊ิก อ.ออโตเมชัน่ 2,600.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 10/64 ลว.17/02/2564

60 ซ้ือน ้าด่ืม 1,460.00                     เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน์  ภูมาศ 1,460.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 9/64 ลว.17/02/2564

61
จา้งท าอาหาร อาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม                       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเอมอร  สารสวสัด์ิ           3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 9/64 ลว.15/02/2564

62
จา้งท าป้ายไวนิลและค่า
เอกสาร                       1,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  ป้องเรือ           1,100.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 19/64 ลว.15/02/2564

63
จา้งก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต                   709,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อรรถพงษค์  าใหญ่
ก่อสร้าง       709,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ E1/64 ลว.29/12/2563


