
ล ำดบั รำยกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

ผูเ้สนอรำคำ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสงัเขป

ใบสัง่จำ้ง
เลขท่ี

ลงสญัญำ
วนัท่ี

1
เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร
ประจ ำเดือน สิงหำคม

       4,968.75 เฉพำะเจำะจง
ฮำร่ำก็อปป้ีไลน์  แอนด์

  เซอร์วิส
             4,968.75 

ฮำร่ำก็อปป้ีไลน์  
แอนด ์ เซอร์วิส

         4,968.75 

เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

1 พ.ย. 64  5/2565

2
ค่ำน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อ

ล่ืน
          39,120  เฉพำะเจำะจง  ธนำคำรกสิกรไทย                 39,120  ธนำคำรกสิกรไทย             39,120 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

2 พ.ย. 64 54203/390

3 จำ้งบริกำรคนงำนเก็บขยะ             7,040  เฉพำะเจำะจง  ด๊อพ  วงเจริญ                   7,040  ด๊อพ  วงเจริญ               7,040 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  1/2565

4 จำ้งบริกำรคนงำนเก็บขยะ             6,720  เฉพำะเจำะจง  นำยวฒันำ ทีหอค ำ                   6,720  นำยวฒันำ ทีหอค ำ               6,720 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64   2/2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ในรอบเดือน  กุมภำพนัธ ์2565
เทศบำลต ำบลหอค ำ  ต  ำบลหอค ำ  อ  ำเภอเมืองบึงกำฬ  จงัหวดับึงกำฬ

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญำ หรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบ 
สขร.1
แบบ 
สขร.1
แบบ 
สขร.1
แบบ 
สขร.1
แบบ 
สขร.1
แบบ 
สขร.1
แบบ 
สขร.1
แบบ 
สขร.1



5
จำ้งบริกำรปฏิบติังำน

ธุระกำร
            9,000  เฉพำะเจำะจง

 นำงสำวศิริพร  มูลตรี
แกว้

                  9,000 
 นำงสำวศิริพร  มูล

ตรีแกว้
              9,000 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  3/2565

6
จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำม
ปลอดภยัในส ำนกังำน

            9,300  เฉพำะเจำะจง  นำยวีระศกัด์ิ  แสนชูปำ                   9,300 
 นำยวีระศกัด์ิ  แสน

ชูปำ
              9,300 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  4/2565

7
จำ้งบริกำรแรงงำนดูแล
ระบบประปำ หมูท่ี่ 5

            3,000  เฉพำะเจำะจง  นำยบญุช่ืน ตรำทอง                   3,000  นำยบญุช่ืน ตรำทอง               3,000 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  5/2565

8
จำ้งบริกำรแรงงำนดูแล
ระบบประปำ หมูท่ี่ 12

            1,500  เฉพำะเจำะจง  นำยกั้ง สีหะรำช                   1,500  นำยกั้ง สีหะรำช               1,500 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  6/2565

9
จำ้งเหมำแรงงำนรำยวนั
จดัท ำแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

            9,000  เฉพำะเจำะจง
 นำยภำนุวฒัน์  อินทร์

แสง
                  9,000 

 นำยภำนุวฒัน์  
อินทร์แสง

              9,000 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  7/2565

10

จำ้งบริกำรจดมิเตอร์
น ้ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจง้หน้ีค่ำน ้ำและค่ำขยะ 

หมูท่ี่ 1,13

            2,500  เฉพำะเจำะจง  นำงสีดำ  อินทะนำม                   2,500  นำงสีดำ  อินทะนำม               2,500 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  8/2565



11

จำ้งบริกำรจดมิเตอร์
น ้ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจง้หน้ีค่ำน ้ำและค่ำขยะ 

หมูท่ี่ 2

            1,200  เฉพำะเจำะจง  นำงสำวบญุยนื เขียวข ำ                   1,200 
 นำงสำวบญุยนื 

เขียวข ำ
              1,200 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  9/2565

12

จำ้งบริกำรจดมิเตอร์
น ้ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจง้หน้ีค่ำน ้ำและค่ำขยะ 

หมูท่ี่ 3,8

            1,300  เฉพำะเจำะจง  น.ส.วำรุณี เสนำธรรม                   1,300 
 น.ส.วำรุณี เสนำ

ธรรม
              1,300 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  10/2565

13
จำ้งบริกำรบริกำรเก็บค่ำ

น ้ำประปำและค่ำขยะมูลฝอย
 หมูท่ี่ 4,10,14

            3,200  เฉพำะเจำะจง  นำยอะดุล  อยูเ่ยน็                   3,200  นำยอะดุล  อยูเ่ยน็               3,200 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  11/2565

14

จำ้งบริกำรจดมิเตอร์
น ้ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจง้หน้ีค่ำน ้ำและค่ำขยะ 

หมูท่ี่ 5

            1,000  เฉพำะเจำะจง  นำงสวรรค ์ศรีพลงั                   1,000  นำงสวรรค ์ศรีพลงั               1,000 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  12/2565

15

จำ้งบริกำรจดมิเตอร์
น ้ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจง้หน้ีค่ำน ้ำและค่ำขยะ 

หมูท่ี่ 6

            1,200  เฉพำะเจำะจง
 นำงสำวสมฤทยั 
เครำะห์นอ้ย

                  1,200 
 นำงสำวสมฤทยั 
เครำะห์นอ้ย

              1,200 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  13/2565

16

จำ้งบริกำรจดมิเตอร์
น ้ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจง้หน้ีค่ำน ้ำและค่ำขยะ 

หมูท่ี่ 7

            1,200  เฉพำะเจำะจง
 นำงกรองแกว้ อินทร์

แสง
                  1,200 

 นำงกรองแกว้ 
อินทร์แสง

              1,200 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  14/2565



17

จำ้งบริกำรจดมิเตอร์
น ้ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจง้หน้ีค่ำน ้ำและค่ำขยะ 

หมูท่ี่ 11

            1,000  เฉพำะเจำะจง  นำงร ำไพ บริุนทร์รัมย์                   1,000 
 นำงร ำไพ บริุนทร์

รัมย์
              1,000 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  15/2565

18
จำ้งเหมำแรงงำนรำยวนั
จดัท ำแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

            9,000  เฉพำะเจำะจง
 นำยภำนุวฒัน์  อินทร์

แสง
                  9,000 

 นำยภำนุวฒัน์  
อินทร์แสง

              9,000 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  16/2565

19
ซ้ือแบบพิมพใ์บเสร็จค่ำ

น ้ำประปำ
          16,400  เฉพำะเจำะจง  นำงพิทยำ หนูเอียด                 16,400  นำงพิทยำ หนูเอียด             16,400 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

17 ก.พ. 65  6/2565

20
ซ้ือวสัดุยำนพำหนะและ

ขนส่ง
            5,000  เฉพำะเจำะจง  ไดนำโมบึงกำฬ                   5,000  ไดนำโมบึงกำฬ               5,000 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

18 ก.พ. 65  7/2565

21
ซ้ือวสัดุส ำรวจบนัได
ดบัเพลิงอลูมีเนียม

            9,000  เฉพำะเจำะจง  หจก. ว.ส่ือสำร                   9,000  หจก. ว.ส่ือสำร               9,000 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

22 ก.พ. 65  8/2565

22
จำ้งซ่อแมแซมรถตกัหนำ้

ขดุหลงั
            3,000  เฉพำะเจำะจง  โสพลกำรช่ำง                   3,000  โสพลกำรช่ำง               3,000 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

18 ก.พ. 65 22/2565



23 จำ้งซ่อแมรถดบัเพลิง             3,500  เฉพำะเจำะจง  โสพลกำรช่ำง                   3,500  โสพลกำรช่ำง               3,500 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

28 ก.พ. 65 23/2565

24
จำ้งปรับปรุงศำลำ

ประชำคมหมูบ่ำ้น หมูท่ี่ 10
 บำ้นวงัด่ำน

        195,000  เฉพำะเจำะจง  ไทยเจริญกำรคำ้               195,000  ไทยเจริญกำรคำ้           195,000 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

18 ก.พ. 65 243040

25

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม
เพ่ือเล้ียงรับรอง โครงกำร
อบรมเชิงปฏิบติักำรและ

ประชำคมต ำบล

            3,540  เฉพำะเจำะจง
 บีบี.บฟุเฟต ์เน้ือยำ่ง
เกำหลี โดย นำย
นนัทวฒัน์ วำรุกะ

                  3,540 
 บีบี.บฟุเฟต ์เน้ือยำ่ง
เกำหลี โดย นำย
นนัทวฒัน์ วำรุกะ

              3,540 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

1 พ.ย. 64 54201/697

26

ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
เล้ียงรับรองประชุมเพ่ือ

พิจำรณำกำรเปิดศนูยพ์ฒันำ
เด็กเลก็

               595  เฉพำะเจำะจง
 บีบี.บฟุเฟต ์เน้ือยำ่ง
เกำหลี โดย นำย
นนัทวฒัน์ วำรุกะ

                     595 
 บีบี.บฟุเฟต ์เน้ือยำ่ง
เกำหลี โดย นำย
นนัทวฒัน์ วำรุกะ

                 595 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

1 พ.ย. 64 54201/698

27

ค่ำอำหำรส ำหรับผูก้กัตวัท่ี
เดินทำงจำกพ้ืนท่ีเส่ียงเขำ้
เขตต ำบลหอค ำ ตำมเทศ

บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยปี
 2565

               450  เฉพำะเจำะจง
 บีบี.บฟุเฟต ์เน้ือยำ่ง
เกำหลี โดย นำย
นนัทวฒัน์ วำรุกะ

                     450 
 บีบี.บฟุเฟต ์เน้ือยำ่ง
เกำหลี โดย นำย
นนัทวฒัน์ วำรุกะ

                 450 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

3 พ.ย. 64 54201/700



28

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
(รถบรรทกุเก็บขนขยะ) ตำม

เทศบญัญติั
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

 2565

            2,300  เฉพำะเจำะจง  โรงกลึงชยัสิงห์                   2,300  โรงกลึงชยัสิงห์               2,300 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

3 พ.ย. 64 54205/428

29

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 
(รถกูชี้พ)

หมำยเลขทะเบียน กก5953 
บึงกำฬ

ตำมเทศบญัญติังบประมำณ
รำยจ่ำย

ประจ ำปี 2565

            1,130  เฉพำะเจำะจง  ร้ำน อู่ส.กำรช่ำง                   1,130  ร้ำน อู่ส.กำรช่ำง               1,130 

 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

29 พ.ย. 64 54205/439


