บนทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กองคลัง เทสบาลตำบลห้วยเกิ้ง

ท
อด ๖๑๗๐®/
วนท เ4 กรกกเาลม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานฃอชือฃอจ้าง
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง
ด้วย เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง มีความประสงคจะจ้างก่อสร้างดัดแปลงปรับปรุงห้องนํ้าสำหรับคนพิการ ภายใน
อาคารสำนัก งานเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอคุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้งกำหนด ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและความจำเป็น
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่องานราชการ
๒. รายละเอียดของพัสดุ
๑.งานดัด แปลงปรับ ปรุง ห้อ งนํ้าสำหรับ คนพิการ
๓. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒
ปีงบประมาณ
๔. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
เงินงบประมาณประจำปี พ.ส. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาการส่งมอบงานหรือให้'งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง
ตำเนินการตกลงราคา เนื่องจาก วงเงินงบประมาณที่ได้รับสอดคล้องลับระเบียบกำหนด
๗. ข้อเสนออื่นๆ
๗.® คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทากเห็นชอบขอได้โปรด
๑. อนุมดให้ดำเนินการจัดชือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามรายละเอียดในรายงานขอชือขอจ้างดังกล่าวข้ๅงต้น
๒. ลงนามในคำสั่ง.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
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(นางสุรภา ทบา!ลง)
เจ้าหน้าที่พัสดุกลาง

(นางจิตสุดา ดวงมาลา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น ผู้อำนวยการคลัง
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ความเห็น รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
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(นางจิตสุดา ดวงมาลา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ความเห็น ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

(นายชัยยศ/นพดลธิยากูล )
รองปลัด.เทศ,บาลตำบลห้วยเกี่,ง

(นายธงชัย รัตวร)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกี้ง

แบบป.ป.ช. I
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างดัดแปลงปรับปรุงห้องนํ้าสำหรับคนพิการ ภายในอาคารสำนักงานเทสบาล
ตำบลห้วยเกง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้งกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 31,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ลัด แปลงปรับ ปรุง ห้อ งนํ้า สำหรับ คนพิก าร ภายในอาคารสำนัก งานเทศบาลตำบลห้ว ยเกิ้ง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลห้วยเกึ่งกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ VI กรกฎาคม 2560
5. บัญ ชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบปร.1 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบปร.4 จำนวน2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายชัยธนา มังคละแสน
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
6.2 นายนายสุเทพ หงษาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
6.3 นายบุญ จัน ทร้ จันทะสงเคราะห์
นักบริหารงานช่าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่

กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

อ ด ๖๑๗๐®/

วันที่ ^ กรกฎาคม๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
เรียน นายกเทสมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง
ขอรายงานผลการพิจ ารณาจัด ซื้อ จัด จ้า งก่อ สร้างดัด .แปลงปรับ ปรุง ห้อ งนาสำหรับ คนพิก ารภายในอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลห้วยเกี้งกำหนด โดยวิธีตกลงราคา ดังนี้
รายก ารพ ิจ ารณ า

ผ ู้ช น ะก ารเส น อ ราคา

จ้า งก่อ สร้า งดัด แปลงปรับ ปรุง
ห้อ งนํ้า สำหรับ คนพิก ารภายใน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี
อาคารสำนัก งานเทศบาลตำบล เฟอร์นิเจอร์ อุดร

ราคาท ี่เ ส น อ

ราคาท ี่ฅ กลงซ ื้อ ห รือ จ้า ง '

๓๑,๐๐๐.๐๐

๓๑,๐๐๐.๐๐

๓๑.๐๐๐.๐๐

๓®,๐๐๐.0๐

ห้ว ยเกิ้ง รายละเอีย ดตามแบบที
เทศบาลตำบลห้วยเกิ้งกำหนด
รวม

พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมิติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคา ดังกล่าว
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(นางสุริภา ทบหลง)
เจ้าหน้าที่พัสดุกลาง
//
(นางจิตสุดา ดวงมาลา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น ผู้อำนวยการคลัง

ความเห็น รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกี้ง
เ ^ ) / ! ม ั^

(นางจิตสุดา ดวงมาลา)
ผู้อำนวยการกองกลัง
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ความเห็น ปลัดเทศบาลเทสบาลตำบลห้วยเกิ้ง

(นายชัยธนา มังคละแสน)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

(นาย1ช ัยยศ/นพดลธิยาคูล )
รองปลัดเทสบาลตำบลห้วยเกิ้ง
ควานเห็น นายกเทศมนต1 ตำบลห้วยเกิ้ง
0แ ฝ ^
•ป^-''
..................4
(นายธงชัย รัตวร)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกี้ง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ท

กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

อด ๖๑๗๐®/

วันที ฬ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานขอชื้อขอจ้าง
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง
ด้วย เทศบาลตำบลห้ว ยเกี้ง มีค วามประสงค์จ ะจ้างก่อ สร้างดัด แปลงต่อ เติม ศาลาพัก ศพ วัดจินดาราษฎร์บำรุง
บ้านโนนรังษี หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร พร้อ มป้ายประชาสัม พัน ธ์โ ครงการ ตำบลห้วยเกิ้ง
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้งกำหนดซํ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและความจำเป็น
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่
๒. รายละเอียดของพัสดุ
๑.งานดัดแปลงต่อเติม ขนาดกว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๒๔.0๐ เมตร
๒.งานป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย
๓. ราคามาตรฐานหรือ ราคากลางของทางราชการ หรือ ราคาที่เคยชื้อ หรือ จ้า งครั้ง หลัง สุด ภายในระยะเวล I ๒
ปีงบประมาณ
๔. วงเงินที่จะชื้อหรือจ้าง
เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙๙,๐๐๐.๐0บาท
๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาการส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. วิธีที่จะซือหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องชื้อหรือจ้าง
ดำเนินการตกลงราคา เนืองจาก วงเงินงบประมาณทีได้รับสอดคล้องกับระเบียบกำหนด
๗. ข้อเสนออื่นๆ
๗.® คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
๑. อนุมตให้ดำเนินการจัดซอจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามรายละเอียดในรายงานขกชืฎขกข้างดังกล่าๆข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
(นางสุ่ริภา ทบหลง)
เจ้าหน้าที่พัสดุกลาง

(นางจิตสุดา ดวงมาลา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น ผู้อำนวยการคลัง

ความเห็น รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

ผู้อำนวยการกองคลัง
ความเห็น ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
—
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(นายชัยธนา มังคละแสน)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

(นายธงชัย รัตวร)
นายกเทสมนตรตำบลห้วยเกิ้ง

แบบ ป.ป.ช.!
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมศาลาพักศพวัดจินดาราษฎร์บำรุง บ้านโนนรังษี หมู่ที่ 7
ขนาดกว้าง 5.30 เมตร ยาว 24.00 เมตร พร้อม!)ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตำบลห้วยเกี้งกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยเกึ้ง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 199,900 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ศาลาพักศพวัดจินดาราษฎร์บำรุง บ้านโนนรังษี'หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5.30 เมตร ยาว 24.00 เมตร พร้อม
ปายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลห้วยเกี้งกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ *! กรกฎาคม 2560
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น
5.2 แบบ ปร.1 จำนวน 2 แผ่น
5.3 แบบปร.4 จำนวน4 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายชัยธนา มังคละแสน
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกี้ง
6.2 นายนายสุเทพ หงษาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
6.3 นายบุญ จันทร์ จัน ทะสงเคราะห์
นักบริหารงานช่าง

บนทกฃอความ
ส่วนราชการ
ท

กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยเกี้ง

อด ๖๑๗๐®/

วันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติสั่งซื้อสั่งจ้าง
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง
ขอรายงานผลการพิจ ารณ าจัด ชื้อ จัด จ้า งก่อ สร้า งดัด แปลงต่อ เติม ศาลาพัก ศพวัด จิน ดาราษฎร์บ ำรุง
บ้านโนนรังษี หมู่ท ี่๗ ขนาดกว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๒๔.0๐ เมตร พร้อม!เายประชาสัม พัน ธ์โครงการ รายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้งกำหนด โดยวิธีตกลงราคา ดังนี้
รายก ารพ ิจ ารณ า

ผู้ช น ะก ารเส น อ ราค า

จ้า งก่อ สร้า งดัด แปลงต่อ เติม ศาลา
พัก ศพวัด จิน ดาราษฎร์บ ำรุง บ้าน
โนนรังษีหมู่ที่๗ ขนาดกว้าง ๕.๓๐
ห้า ง ห ุ้น ส ่ว น จำกัด
เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร พร้อมป้าย
เอ ส พ ีเ ฟ อ ร์น ิเ จอ ร์ อุด ร
ประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอีย ดตามแบบที่เ ทศบาล
ตำบลห้วยเกิ้งกำหนด
รวม

ราคาท ี่เ ส น อ

ราค าท ี่ต ก ล งช ื้อ ห รือ จ้า ง

๑๙๙,๐๐๐.๐๐

๑๙๙,๐๐๐.๐๐

๑๙๙,๐๐๐.๐๐

๑๙๙1๐๐๐.๐๐

พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมิติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคา ดังกล่าว

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

ผู้อำนวยการกองคลัง
ความเห็น ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

(นายชัยธนา มัง คละเ^
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกี้ง

บนทกขอความ
ส่วนราชการ
ท

กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
อด ๖๑๗๐๑/

วันที่ ผ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติสั่งซื้อสั่งจ้าง
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง
ขอรายงานผลการพิจ ารณาจัด ซื้อ จัด จ้า งก่อ สร้างบัน ไดทางลาดสำหรับ คนพิก าร สำนัก งานเทศบาลตำบล
ห้วยเกิ้ง ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๑๕.๒๐ เมตร รายละเอียดตานแบบที่เทศบาลตำบลห้วยเกี่งกำหนด โดยวิธี
ตกลงราคา ดังนี้
รายก ารพ ิจ ารณ า

ผ ู้ช น ะก ารเส น อ ราค า

ราคาท ี่เ ส น อ

ราค าท ี่ต ก ล งช ื้อ ห รือ จ้า ง

จ ้า ง ก ่อ ส ร ้า ง บ ัน ไ ด ท า ง ล า ด
ส ำ ห ร ับ ค น พ ิก า ร ส ำ น ัก ง า น
เท ศ บ า ล ต ำ บ ล ห ้ว ย เก ิ้ง ข น าด

ห ้า งห ุ้น ส ่ว น จำก ัด เอส

กว้า ง ๒ .๓๐ เมตร ยาว ๑ ๕ .๒ ๐

พ ีเ ฟ อ ร์น ิเ จอ ร์ อุด ร

๑๓ ๔ ,๕ ๐ ๐ .๐ ๐

๑๓ ๔ ,๕ ๐๐.๐๐

๑๓ ๔ ,๕ ๐๐ .๐๐

๑๓ ๔ ,๕ ๐๐.๐๐

เม ต ร ร าย ล ะ เอ ีย ด ต าม แ บ บ ท ี่
เทศบ าลตำบ ลห ้ว ยเกิ้ง กำห น ด
รวม

พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคา ดังกล่าว
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(นางลุ[ริภา ทบหลง)
เจ้าหน้าที่พัสดุกลาง

(ฐแ .

(นางจิตสุดา ดวงมาลา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
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7

(นางจิตสุด่า ดวงมาลา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นาย/ยย,ศ นพดลธิยากูล)
รองปลดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

ความเห็น ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

ะ’^ ฯ ^
(นายชัยธนา มังคละแสนิ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง

แบบ ป.ป.ช.!
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราดากลางในงานจ้างก่อสราง
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างบันไดทางลาดสำหรับคนพิการ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ขนาดกว้าง
2.30เมตรยาว 15.20เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้งกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 135,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
- บัน ไดทางลาดสำหรับ คนพิก าร สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเกี้ง ขนาดกว้าง 2.30เมตร ยาว 15.20เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้งกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ จันที่ 1! กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 134,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร.1 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายชัยธนา มังคละแสน
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
6.2 นายนายสุเทพ หงษาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
6.3 นายบุญ จันทร์ จันทะสงเคราะห้
นักบริหารงานช่าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

ท อด ๖๑๗๐๑/
วันที น กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง
เรียน นายกเทศมนตรตำบลห้วยเกิ้ง
ด้วย เทศบาลตำบลห้ว ยเกิ้ง มีค วามประสงค์จ ะจ้า งก่อ สร้า งบัน ไดทางลาดสำหรับ คนพิก าร ขนาดกว้าง
๒.๓๐ เมตร ยาว ๑๕.๒๐ เมตร ตำบลห้วยเกี้ง อำเภอกุมภวาปี จังทวัดอุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตำบลม้วยเกิ้งกำหนด ชํ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและความจำเป็น
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
๒. รายละเอียดของพัสดุ
๑.งานก่อสร้างบันไดทางลาดสำหรับคนพิการ ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๑๕.๒๐ เมตร
๓. ราคามาตรฐานหรือ ราคากลางของทางราชการ หรือ ราคาที่เคยซื้อ หรือ จ้า งครั้ง หลัง สุด ภายในระยะเวลา
๒ ปีงบประมาณ
๔. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๓๔,๕0๐.0๐ บาท
๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาการส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. วิธีทีจะซือหรือจ้าง และเหตุผลทีต้องซอหรือจ้าง
ดำเนินการตกลงราคา เนืองจาก วงเงินงบประมาณทีได้รับสอดคล้องกับระเบียบกำหนด
๗. ข้อเสนออื่นๆ
๗.๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
จึงเรยนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไต้โปรด
๑. อนุมตให้ดำเนินการจัดซือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามรายละเอียดในรายงานฃอซือขอจ้างดังกล่า!ข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

(นางสุ่ริภา ทบหลง)
เจ้าหน้าที่พัสตุกลาง

(นางจิตสุดา ดวงมาลา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด
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ความเห็น รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
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ผู้อำนวยการกองคลัง
ความเห็น ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
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(นายชัยธนา มังคละแสน)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

(นายชัยยศ/นพดลธิยากูล )
รองปเ^ทศบาลตำบลห้ว ยเกี้ง
ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกี้ง
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(นายธงชัย รัตวร)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง

