
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือกหมำยเหตุ

1
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้ำนวังไฮ (นำนำยนิพำน-
นำนำงบัวลัน)

460,000 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงฟำร์ม           
เสนอรำคำ  459,000 บำท

ร้ำนภูวงฟำร์ม         
  เสนอรำคำ  
459,000 บำท

2
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้ำนผำขำม (สำยทำงฌำ
ปนสถำนห้วยหลง-นำนำยเกตุแก้ว)

337,000 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนปทุมมำวิศวกรรม       
เสนอรำคำ  335,000 บำท

ร้ำนปทุมมำวิศวกรรม
       เสนอรำคำ  
335,000 บำท

3
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้ำนผำขำม (สำยนำนำย
สมบัติ)

200,000 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนสุนทรพำณิชย์       
เสนอรำคำ  199,500 บำท

ร้ำนสุนทรพำณิชย์    
   เสนอรำคำ  
199,500 บำท

4
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้ำนวังไฮ (สำยนำนำย
รำตรี-นำนำยเด่นชัย)

200,000 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนสุนทรพำณิชย์       
เสนอรำคำ  199,500 บำท

ร้ำนสุนทรพำณิชย์    
   เสนอรำคำ  
199,500 บำท

5
จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 
หมำยเลขทะเบียน 80-4804 มุกดำหำร

- เฉพำะเจำะจง
ร้ำนอู่แววยำนยนต์       
เสนอรำคำ  9,370 บำท

ร้ำนอู่แววยำนยนต์   
    เสนอรำคำ  
9,370 บำท

ส ำนักปลัด

6
จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล (ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ช ำระภำษี)

3,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท       
เสนอรำคำ  1,400 บำท

ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท   
    เสนอรำคำ  

1,400 บำท
กองคลัง

7 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล (โครงกำรโควิด19) 600.00        เฉพำะเจำะจง
ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท       
เสนอรำคำ  600 บำท

ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท   
    เสนอรำคำ  600 

บำท
ส ำนักปลัด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  2563
เทศบำลต ำบลภูวง  ประจ ำปีงบประมำณ 2563



8
จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 
หมำยเลขทะเบียน กข 9472 มุกดำหำร

- เฉพำะเจำะจง
ร้ำนอู่แววยำนยนต์       
เสนอรำคำ  10,100 บำท

ร้ำนอู่แววยำนยนต์   
    เสนอรำคำ  
10,100 บำท

ส ำนักปลัด

9
จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล (ป้ำย
ประชำสัมพันธ์แนวปฏิบัติส ำหรับผู้ท่ี
เดินทำงกลับจำก กทม)

8,400.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท       
เสนอรำคำ  8,400 บำท

ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท   
    เสนอรำคำ  

8,400 บำท
ส ำนักปลัด

10 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองตัดหญ้ำ จ ำนวน 3เคร่ือง - เฉพำะเจำะจง
ร้ำนปุ๊บป๊ับกำรยำง     
เสนอรำคำ  2,120 บำท

ร้ำนปุ๊บป๊ับกำรยำง   
  เสนอรำคำ  2,120
 บำท

ส ำนักปลัด

11
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุคและ
เคร่ืองพิมพ์)

- เฉพำะเจำะจง
ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  26,300 บำท

ร้ำน เค.เอส.ไอที
แอนดืซิลเต็มเซอร์วิส 
                 เสนอ
รำคำ  26,300 บำท

ส ำนักปลัด

12 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 16 รำยกำร - เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ก. ไก่ เคร่ืองเขียน     
 เสนอรำคำ  10,000 บำท

ร้ำน ก. ไก่ เคร่ือง
เขียน      เสนอรำคำ 
 10,000 บำท

ส ำนักปลัด

13 ซ้ือเคร่ืองท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น จ ำนวน 2เคร่ือง 15,000.00    เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเหรียญชัยกำรค้ำ      
เสนอรำคำ  14,400 บำท

ร้ำนเหรียญชัยกำรค้ำ 
     เสนอรำคำ  
14,400 บำท

ส ำนักปลัด

14 ซ้ือเคร่ืองป้ัมน้ ำอัตโนมัติ 1 เคร่ือง 7,500.00      เฉพำะเจำะจง
หจก.รังรุ่งเร่ือง           
เสนอรำคำ  7,490 บำท

หจก.รังรุ่งเร่ือง        
   เสนอรำคำ  7,490
 บำท

ส ำนักปลัด

15
ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 9 รำยกำร 
(โครงกำรโควิด 19)

- เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ก. ไก่ เคร่ืองเขียน     
 เสนอรำคำ  6,800 บำท

ร้ำน ก. ไก่ เคร่ือง
เขียน      เสนอรำคำ 
 6,800 บำท

ส ำนักปลัด

16
ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (ติดฟิลม์
กรองแสงรถยนต์ส่วนกลำง)

- เฉพำะเจำะจง
ร้ำนอู่แววยำนยนต์      
เสนอรำคำ  6,200 บำท

ร้ำนอู่แววยำนยนต์   
   เสนอรำคำ  6,200
 บำท

ส ำนักปลัด

17 ซ้ือเจลล้ำงมือ - เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ก. ไก่ เคร่ืองเขียน     
 เสนอรำคำ  1,750 บำท

ร้ำน ก. ไก่ เคร่ือง
เขียน      เสนอรำคำ 
 1,750 บำท

กองคลัง
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