
ล ำดับ รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

ผู้เสนอรำคำ
 วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

ใบส่ังจ้ำง
เลขท่ี

ลงสัญญำ
วันท่ี

1
เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร

ประจ ำเดือน กรกฎำคม
    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 ำมันเช้ือเพลิงและหล่อ

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

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

2 พ.ย. 64
54203/39

0

3 จ้ำงบริกำรคนงำนเก็บขยะ         7,040  เฉพำะเจำะจง  ด๊อพ  วงเจริญ          7,040  ด๊อพ  วงเจริญ           7,040 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  1/2565

4 จ้ำงบริกำรคนงำนเก็บขยะ         6,720  เฉพำะเจำะจง  นำยวัฒนำ ทีหอค ำ          6,720  นำยวัฒนำ ทีหอค ำ           6,720 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64   2/2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กุมภำพันธ์ 2565
เทศบำลต ำบลหอค ำ  ต ำบลหอค ำ  อ ำเภอเมืองบึงกำฬ  จังหวัดบึงกำฬ

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

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 จ้ำงบริกำรปฏิบัติงำนธุระกำร         9,000  เฉพำะเจำะจง  นำงสำวศิริพร  มูลตรีแก้ว          9,000 
 นำงสำวศิริพร  มูล

ตรีแก้ว
          9,000 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  3/2565

6
จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำม

ปลอดภัยในส ำนักงำน
        9,300  เฉพำะเจำะจง  นำยวีระศักด์ิ  แสนชูปำ          9,300 

 นำยวีระศักด์ิ  แสน
ชูปำ

          9,300 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  4/2565

7
จ้ำงบริกำรแรงงำนดูแล
ระบบประปำ หมู่ท่ี 5

        3,000  เฉพำะเจำะจง  นำยบุญช่ืน ตรำทอง          3,000  นำยบุญช่ืน ตรำทอง           3,000 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  5/2565

8
จ้ำงบริกำรแรงงำนดูแล
ระบบประปำ หมู่ท่ี 12

        1,500  เฉพำะเจำะจง  นำยก้ัง สีหะรำช          1,500  นำยก้ัง สีหะรำช           1,500 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  6/2565

9

จ้ำงบริกำรจดมิเตอร์
น้ ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจ้งหน้ีค่ำน้ ำและค่ำขยะ 

หมู่ท่ี 1,13

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

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  8/2565

10

จ้ำงบริกำรจดมิเตอร์
น้ ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจ้งหน้ีค่ำน้ ำและค่ำขยะ 

หมู่ท่ี 2

        1,200  เฉพำะเจำะจง  นำงสำวบุญยืน เขียวข ำ          1,200 
 นำงสำวบุญยืน 

เขียวข ำ
          1,200 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  9/2565

11

จ้ำงบริกำรจดมิเตอร์
น้ ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจ้งหน้ีค่ำน้ ำและค่ำขยะ 

หมู่ท่ี 3,8

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

ธรรม
          1,300 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  10/2565



12
จ้ำงบริกำรบริกำรเก็บค่ำ
น้ ำประปำและค่ำขยะมูล

ฝอย หมู่ท่ี 4,10,14
        3,200  เฉพำะเจำะจง  นำยอะดุล  อยู่เย็น          3,200  นำยอะดุล  อยู่เย็น           3,200 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  11/2565

13

จ้ำงบริกำรจดมิเตอร์
น้ ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจ้งหน้ีค่ำน้ ำและค่ำขยะ 

หมู่ท่ี 5

        1,000  เฉพำะเจำะจง  นำงสวรรค์ ศรีพลัง          1,000  นำงสวรรค์ ศรีพลัง           1,000 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  12/2565

14

จ้ำงบริกำรจดมิเตอร์
น้ ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจ้งหน้ีค่ำน้ ำและค่ำขยะ 

หมู่ท่ี 6

        1,200  เฉพำะเจำะจง
 นำงสำวสมฤทัย เครำะห์

น้อย
         1,200 

 นำงสำวสมฤทัย 
เครำะห์น้อย

          1,200 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  13/2565

15

จ้ำงบริกำรจดมิเตอร์
น้ ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจ้งหน้ีค่ำน้ ำและค่ำขยะ 

หมู่ท่ี 7

        1,200  เฉพำะเจำะจง  นำงกรองแก้ว อินทร์แสง          1,200 
 นำงกรองแก้ว 

อินทร์แสง
          1,200 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  14/2565

16

จ้ำงบริกำรจดมิเตอร์
น้ ำประปำพร้อมน ำส่งใบ
แจ้งหน้ีค่ำน้ ำและค่ำขยะ 

หมู่ท่ี 11

        1,000  เฉพำะเจำะจง  นำงร ำไพ บุรินทร์รัมย์          1,000 
 นำงร ำไพ บุรินทร์

รัมย์
          1,000 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  15/2565

17
จ้ำงเหมำแรงงำนรำยวัน
จัดท ำแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

        9,000  เฉพำะเจำะจง  นำยภำนุวัฒน์  อินทร์แสง          9,000 
 นำยภำนุวัฒน์  

อินทร์แสง
          9,000 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

  1 ต.ค. 64  16/2565



18

 จ้ำงบริกำรรำยเดือนโดยให้
มีหน้ำท่ีปฏิบัติงำนด้ำน
ธุรกำรและงำนอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องด้ำนกองกำรศึกษำ
และท่ีได้รับหมอบหมำย 

นำงสำว

        9,001  เฉพำะเจำะจง  นำงสำววิมลสิริ เน่ืองชมพู          9,000 
 นำงสำววิมลสิริ 

เน่ืองชมพู
          9,000 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

27 เม.ย. 65 17/2565

19
จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย ในส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลหอค ำ

        9,001  เฉพำะเจำะจง
  

นำย พัฒนำ  ทีหอค ำ
         9,000 

  
นำย พัฒนำ  ทีหอค ำ

          9,001 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

1 ส.ค. 65 54/2565

20
ซ้ือแบบพิมพ์ใบเสร็จค่ำ

น้ ำประปำ
      16,400  เฉพำะเจำะจง  นำงพิทยำ หนูเอียด        16,400  นำงพิทยำ หนูเอียด         16,400 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

17 ก.พ. 65  6/2565

21 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง         5,000  เฉพำะเจำะจง  ไดนำโมบึงกำฬ          5,000  ไดนำโมบึงกำฬ           5,000 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

18 ก.พ. 65  7/2565

22
ซ้ือวัสดุส ำรวจบันได
ดับเพลิงอลูมีเนียม

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

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

22 ก.พ. 65  8/2565

23
จ้ำงซ่อแมแซมรถตักหน้ำขุด

หลัง
        3,000  เฉพำะเจำะจง  โสพลกำรช่ำง          3,000  โสพลกำรช่ำง           3,000 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

18 ก.พ. 65 22/2565



24 จ้ำงซ่อแมรถดับเพลิง         3,500  เฉพำะเจำะจง  โสพลกำรช่ำง          3,500  โสพลกำรช่ำง           3,500 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

28 ก.พ. 65 23/2565

25
จ้ำงปรับปรุงศำลำ

ประชำคมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 10
 บ้ำนวังด่ำน

     195,000  เฉพำะเจำะจง  ไทยเจริญกำรค้ำ       195,000  ไทยเจริญกำรค้ำ       195,000 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

18 ก.พ. 65 243040

26

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม
เพ่ือเล้ียงรับรอง โครงกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรและ

ประชำคมต ำบล

        3,540  เฉพำะเจำะจง
 บีบี.บุฟเฟต์ เน้ือย่ำงเกำหลี
 โดย นำยนันทวัฒน์ วำรุกะ

         3,540 

 บีบี.บุฟเฟต์ เน้ือ
ย่ำงเกำหลี โดย 

นำยนันทวัฒน์ วำรุ
กะ

          3,540 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

1 พ.ย. 64
54201/69

7

27

ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
เล้ียงรับรองประชุมเพ่ือ

พิจำรณำกำรเปิดศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก

           595  เฉพำะเจำะจง
 บีบี.บุฟเฟต์ เน้ือย่ำงเกำหลี
 โดย นำยนันทวัฒน์ วำรุกะ

            595 

 บีบี.บุฟเฟต์ เน้ือ
ย่ำงเกำหลี โดย 

นำยนันทวัฒน์ วำรุ
กะ

            595 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

1 พ.ย. 64
54201/69

8

28

ค่ำอำหำรส ำหรับผู้กักตัวท่ี
เดินทำงจำกพ้ืนท่ีเส่ียงเข้ำ
เขตต ำบลหอค ำ ตำมเทศ

บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ปี 2565

           450  เฉพำะเจำะจง
 บีบี.บุฟเฟต์ เน้ือย่ำงเกำหลี
 โดย นำยนันทวัฒน์ วำรุกะ

            450 

 บีบี.บุฟเฟต์ เน้ือ
ย่ำงเกำหลี โดย 

นำยนันทวัฒน์ วำรุ
กะ

            450 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

3 พ.ย. 64
54201/70

0

29

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
(รถบรรทุกเก็บขนขยะ) ตำม

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

 2565

        2,300  เฉพำะเจำะจง  โรงกลึงชัยสิงห์          2,300  โรงกลึงชัยสิงห์           2,300 

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

3 พ.ย. 64
54205/42

8



30

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 
(รถกู้ชีพ)

หมำยเลขทะเบียน กก5953
 บึงกำฬ

ตำมเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย

ประจ ำปี 2565

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

เป็นผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำง
เทคนิคและ

รำคำ

29 พ.ย. 64
54205/43

9


