
ล ำดับ
รำยกำรจัดซ้ือจัด

จ้ำง

 วงเงิน
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

ผู้เสนอรำคำ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป
ใบส่ังจ้ำง

เลขท่ี
ลงสัญญำ

วันท่ี

1

เช่ำเคร่ืองถ่ำย
เอกสำร

ประจ ำเดือน 
พฤศจิกำยน

         4,968.75 เฉพำะเจำะจง
ฮำร่ำก็อปป้ีไลน์  
แอนด์  เซอร์วิส

         4,968.75 
ฮำร่ำก็อปป้ีไลน์  
แอนด์  เซอร์วิส

          4,968.75 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

1 พ.ย. 64  5/2565

2
ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง

และหล่อล่ืน
        39,120.00 เฉพำะเจำะจง ธนำคำรกสิกรไทย        39,120.00 ธนำคำรกสิกรไทย         39,120.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

2 พ.ย. 64 54203/390

3
จ้ำงบริกำรคนงำน

เก็บขยะ
         7,040.00 เฉพำะเจำะจง ด๊อพ  วงเจริญ          7,040.00 ด๊อพ  วงเจริญ           7,040.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  1/2565

4
จ้ำงบริกำรคนงำน

เก็บขยะ
         6,720.00 เฉพำะเจำะจง นำยวัฒนำ ทีหอค ำ          6,720.00 นำยวัฒนำ ทีหอค ำ           6,720.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64   2/2565

5
จ้ำงบริกำร

ปฏิบัติงำนธุระกำร
         9,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวศิริพร  มูลตรี
แก้ว

         9,000.00 
นำงสำวศิริพร  มูลตรี

แก้ว
          9,000.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  3/2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤศจิกำยน 2564
เทศบำลต ำบลหอค ำ  ต ำบลหอค ำ  อ ำเภอเมืองบึงกำฬ  จังหวัดบึงกำฬ

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
 หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

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



6

จ้ำงเหมำบริกำร
รักษำควำม
ปลอดภัยใน
ส ำนักงำน

         9,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีระศักด์ิ  แสนชูปำ          9,300.00 
นำยวีระศักด์ิ  แสนชู

ปำ
          9,300.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  4/2565

7
จ้ำงบริกำรแรงงำน
ดูแลระบบประปำ 

หมู่ท่ี 5
         3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญช่ืน ตรำทอง          3,000.00 นำยบุญช่ืน ตรำทอง           3,000.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  5/2565

8
จ้ำงบริกำรแรงงำน
ดูแลระบบประปำ 

หมู่ท่ี 12
         1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยก้ัง สีหะรำช          1,500.00 นำยก้ัง สีหะรำช           1,500.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  6/2565

9

จ้ำงเหมำแรงงำน
รำยวันจัดท ำแผน

ท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

         9,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยภำนุวัฒน์  อินทร์

แสง
         9,000.00 

นำยภำนุวัฒน์  อินทร์
แสง

          9,000.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  7/2565

10

จ้ำงบริกำรจด
มิเตอร์น้ ำประปำ
พร้อมน ำส่งใบแจ้ง
หน้ีค่ำน้ ำและค่ำ
ขยะ หมู่ท่ี 1,13

         2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสีดำ  อินทะนำม          2,500.00 นำงสีดำ  อินทะนำม           2,500.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  8/2565

11

จ้ำงบริกำรจด
มิเตอร์น้ ำประปำ
พร้อมน ำส่งใบแจ้ง
หน้ีค่ำน้ ำและค่ำ

ขยะ หมู่ท่ี 2

         1,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญยืน เขียวข ำ          1,200.00 
นำงสำวบุญยืน เขียว

ข ำ
          1,200.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  9/2565

12

จ้ำงบริกำรจด
มิเตอร์น้ ำประปำ
พร้อมน ำส่งใบแจ้ง
หน้ีค่ำน้ ำและค่ำ
ขยะ หมู่ท่ี 3,8

         1,300.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.วำรุณี เสนำธรรม          1,300.00 น.ส.วำรุณี เสนำธรรม           1,300.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  10/2565



13

จ้ำงบริกำรบริกำร
เก็บค่ำน้ ำประปำ

และค่ำขยะมูลฝอย
 หมู่ท่ี 4,10,14

         3,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยอะดุล  อยู่เย็น          3,200.00 นำยอะดุล  อยู่เย็น           3,200.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  11/2565

14

จ้ำงบริกำรจด
มิเตอร์น้ ำประปำ
พร้อมน ำส่งใบแจ้ง
หน้ีค่ำน้ ำและค่ำ

ขยะ หมู่ท่ี 5

         1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสวรรค์ ศรีพลัง          1,000.00 นำงสวรรค์ ศรีพลัง           1,000.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  12/2565

15

จ้ำงบริกำรจด
มิเตอร์น้ ำประปำ
พร้อมน ำส่งใบแจ้ง
หน้ีค่ำน้ ำและค่ำ

ขยะ หมู่ท่ี 6

         1,200.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวสมฤทัย 

เครำะห์น้อย
         1,200.00 

นำงสำวสมฤทัย 
เครำะห์น้อย

          1,200.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  13/2565

16

จ้ำงบริกำรจด
มิเตอร์น้ ำประปำ
พร้อมน ำส่งใบแจ้ง
หน้ีค่ำน้ ำและค่ำ

ขยะ หมู่ท่ี 7

         1,200.00 เฉพำะเจำะจง
นำงกรองแก้ว อินทร์

แสง
         1,200.00 

นำงกรองแก้ว อินทร์
แสง

          1,200.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  14/2565

17

จ้ำงบริกำรจด
มิเตอร์น้ ำประปำ
พร้อมน ำส่งใบแจ้ง
หน้ีค่ำน้ ำและค่ำ
ขยะ หมู่ท่ี 11

         1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงร ำไพ บุรินทร์รัมย์          1,000.00 นำงร ำไพ บุรินทร์รัมย์           1,000.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  15/2565

18

จ้ำงเหมำแรงงำน
รำยวันจัดท ำแผน

ท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

         9,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยภำนุวัฒน์  อินทร์

แสง
         9,000.00 

นำยภำนุวัฒน์  อินทร์
แสง

          9,000.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  16/2565

19
ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง

และหล่อล่ืน
        39,120.00 เฉพำะเจำะจง ธนำคำรกสิกรไทย        39,120.00 ธนำคำรกสิกรไทย         39,120.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

54203/250



20
จ้ำงซ่อมระบบ

ไฟฟ้ำ ศพด. ม.5
         9,795.00 เฉพำะเจำะจง นิรุทธ์ิกำรไฟฟ้ำ          9,795.00 นิรุทธ์ิกำรไฟฟ้ำ           9,795.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

6 พ.ย. 64  5/2565

21

จ้ำงเหมำรถแบค
โฮท ำถนนทำงลง
แม่น้ ำโขงพร้อมลง

ดินลูกรัง ม.1

        68,700.00 เฉพำะเจำะจง จ.รุ่งเรืองกำรโยธำ        68,700.00 จ.รุ่งเรืองกำรโยธำ         68,700.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

7 พ.ย. 64  7/2565

22

จ้ำงซ่อมแซมรถตู้ 
รถดับเพลิง 

ทะเบียน 80-4101
 บึงกำฬ

         3,350.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ธนบดีเซอร์วิส          3,350.00 ร้ำน ธนบดีเซอร์วิส           3,350.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

8 พ.ย. 64  8/2565

23
ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและ

วิทยุ
         5,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน หอค ำวัสดุ          5,250.00 ร้ำน หอค ำวัสดุ           5,250.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

23 พ.ย. 64  2/2565

24
 

บริษัท อดิศักด์ิรวี 
จ ำกัด

   9,710,000.00 เฉพำะเจำะจง
 

บริษัท อดิศักด์ิรวี จ ำกัด
   9,710,000.00 

 
บริษัท อดิศักด์ิรวี 

จ ำกัด
    9,710,000.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

30 พ.ย. 64  1/2565

25

บีบี.บุฟเฟต์ เน้ือ
ย่ำงเกำหลี โดย 

นำยนันทวัฒน์ วำรุ
กะ

         3,540.00 เฉพำะเจำะจง
บีบี.บุฟเฟต์ เน้ือย่ำง

เกำหลี โดย นำย
นันทวัฒน์ วำรุกะ

         3,540.00 
บีบี.บุฟเฟต์ เน้ือย่ำง

เกำหลี โดย นำย
นันทวัฒน์ วำรุกะ

          3,540.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

1 พ.ย. 64 54201/697

26

บีบี.บุฟเฟต์ เน้ือ
ย่ำงเกำหลี โดย 

นำยนันทวัฒน์ วำรุ
กะ

            595.00 เฉพำะเจำะจง
บีบี.บุฟเฟต์ เน้ือย่ำง

เกำหลี โดย นำย
นันทวัฒน์ วำรุกะ

           595.00 
บีบี.บุฟเฟต์ เน้ือย่ำง

เกำหลี โดย นำย
นันทวัฒน์ วำรุกะ

            595.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

1 พ.ย. 64 54201/698



27

บีบี.บุฟเฟต์ เน้ือ
ย่ำงเกำหลี โดย 

นำยนันทวัฒน์ วำรุ
กะ

            450.00 เฉพำะเจำะจง
บีบี.บุฟเฟต์ เน้ือย่ำง

เกำหลี โดย นำย
นันทวัฒน์ วำรุกะ

           450.00 
บีบี.บุฟเฟต์ เน้ือย่ำง

เกำหลี โดย นำย
นันทวัฒน์ วำรุกะ

            450.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

3 พ.ย. 64 54201/700

28 โรงกลึงชัยสิงห์          2,300.00 เฉพำะเจำะจง โรงกลึงชัยสิงห์          2,300.00 โรงกลึงชัยสิงห์           2,300.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

3 พ.ย. 64 54205/428

29 ร้ำน อู่ส.กำรช่ำง          1,130.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน อู่ส.กำรช่ำง          1,130.00 ร้ำน อู่ส.กำรช่ำง           1,130.00 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

29 พ.ย. 64 54205/439


