
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก หมำยเหตุ

1 จ้ำงเหมำซ่อมแซม ประตู่ - หน้ำต่ำง 10,000.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำนสุวรรณอะลูมิเนียม 
เสนอรำคำ  5,320 บำท

ร้ำนสุวรรณอะลูมิเนียม 
เสนอรำคำ  5,320 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

2
จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล (โครงกำร
ส่งเสริมกิจกรรม)

600.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท      
เสนอรำคำ 600  บำท

ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท  
เสนอรำคำ 600  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

3
จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล รณรงค์
ประชำสัมพันธ์

2,400.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท    
เสนอรำคำ 2400  บำท

ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท  
เสนอรำคำ 2400  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

4
จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยอคิลิก (ศูนย์
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย)

1,800.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท    
เสนอรำคำ 1800  บำท

ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท  
เสนอรำคำ 1800  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

5 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม (โรงเรียน) 488,800.00   เฉพำะเจำะจง
องค์กรส่งเสริมกิจกำรโค
นมฯเสนอรำคำ 
117,925.60 บำท

องค์กรส่งเสริมกิจกำรโค
นมฯเสนอรำคำ 
117,925.60 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

6 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม (ศพด.) 488,800.00   เฉพำะเจำะจง
องค์กรส่งเสริมกิจกำรโค
นมฯเสนอรำคำ 
25,923.30 บำท

องค์กรส่งเสริมกิจกำรโค
นมฯเสนอรำคำ 
25,923.30 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 2 รำยกำร 20,000.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำนอินเตอร์ไพร์แอนด์
เชลคิว 1986                
   เสนอรำคำ 7,400  บำท

ร้ำนอินเตอร์ไพร์แอนด์
เชลคิว 1986               
    เสนอรำคำ 7,400  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม - กันยำยน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564
เทศบำลต ำบลภูวง 



8
จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์    4 รำยกำร

20,000.00     เฉพำะเจำะจง

ร้ำนอินเตอร์ไพร์แอนด์
เชลคิว 1986                
   เสนอรำคำ 19,700  
บำท

ร้ำนอินเตอร์ไพร์แอนด์
เชลคิว 1986               
    เสนอรำคำ 19,700  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

9
จัดซ้ือสัญญำณไฟฉุกเฉินและกระจก
  โค้งมน

20,000.00     เฉพำะเจำะจง

ร้ำนอินเตอร์ไพร์แอนด์
เชลคิว 1986                
   เสนอรำคำ 19,800  
บำท

ร้ำนอินเตอร์ไพร์แอนด์
เชลคิว 1986               
    เสนอรำคำ 19,800  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

10
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงสวนยำง นำยรัต
นพล หมู่ท่ี 2 บ้ำนวังไฮ

432,000.00   เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงฟำร์ม             
เสนอรำคำ  428,000 บำท

ร้ำนภูวงฟำร์ม             
เสนอรำคำ  428,000 
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

11
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงนำนำยบุญมี - นำ
นำยนัสนันท์ หมู่ท่ี 5 บ้ำนบุ่ง

500,000.00   เฉพำะเจำะจง
ร้ำนสุนทรพำณิชย์          
เสนอรำคำ  496,000 บำท

ร้ำนสุนทรพำณิชย์         
 เสนอรำคำ  496,000 
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

12
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงนำนำยวิเศษณ์ - นำ
นำยนิพล

500,000.00   เฉพำะเจำะจง
หจก. สำมอำร์คอนกรีต    
   เสนอรำคำ  498,000 
บำท

หจก. สำมอำร์คอนกรีต   
    เสนอรำคำ  498,000
 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

13
จัดช้ือเส้ือชูชีพแบบมำตรำฐำน 
จ ำนวน 12 ตัง และเส้ือกันฝน 19 ตัว

10,000.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำนถุงเงิน               
เสนอรำคำ 9750  บำท

ร้ำนถุงเงิน               
เสนอรำคำ 9750  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

14
จัดซ้ือเคร่ืองแต่งกำยชุดชูชีพ         
จ ำนวน 7 ชุด

20,000.00     เฉพำะเจำะจง

ร้ำนอินเตอร์ไพร์แอนด์
เชลคิว 1986                
   เสนอรำคำ 15,400  
บำท

ร้ำนอินเตอร์ไพร์แอนด์
เชลคิว 1986               
    เสนอรำคำ 15,400  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

15 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 10,000.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำนถุงเงิน               
เสนอรำคำ 10000  บำท

ร้ำนถุงเงิน               
เสนอรำคำ 10000  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว



16 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย ชุด อปพร. 20,000.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำนอินเตอร์ไพร์แอนด์
เชลคิว 1986                
   เสนอรำคำ 4,400  บำท

ร้ำนอินเตอร์ไพร์แอนด์
เชลคิว 1986               
    เสนอรำคำ 4,400  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

17
จัดซ้ือแบตเตอร์ร่ีรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย ทะเบียน 80-4804 มุกดำหำร

30,000.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำนอู๋แววยำยนต์        
เสนอรำคำ 6,000  บำท

ร้ำนอู๋แววยำยนต์        
เสนอรำคำ 6,000  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

18 จัดซ้ือเส้ือกีฬำ จ ำนวน 69 ตัว 30,000.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำนวีวีสปอร์ต            
เสนอรำคำ 12,420  บำท

ร้ำนวีวีสปอร์ต            
เสนอรำคำ 12,420  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

19
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงนำนำยเกตุแก้ว -นำ
นำยชวลิตล หมู่ท่ี 3 บ้ำนผำขำม

150,000.00   เฉพำะเจำะจง
ร้ำนปทุมมำวิศวกรรม      
   เสนอรำคำ  149,000 
บำท

ร้ำนปทุมมำวิศวกรรม     
    เสนอรำคำ  149,000
 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

20
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงนำนำยประสำนมิตร
 -นำนำงประทิน หมู่ท่ี 3 บ้ำนผำขำม

55,000.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำนปทุมมำวิศวกรรม      
   เสนอรำคำ  54,000 
บำท

ร้ำนปทุมมำวิศวกรรม     
    เสนอรำคำ  54,000 
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

21
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงนำนำยวีรเดช

85,000.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำนปทุมมำวิศวกรรม      
   เสนอรำคำ  84,400 
บำท

ร้ำนปทุมมำวิศวกรรม     
    เสนอรำคำ  84,400 
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

22
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงนำนำยประพันธ์ -
นำนำยทองค ำ

500,000.00   เฉพำะเจำะจง
ร้ำนปทุมมำวิศวกรรม      
   เสนอรำคำ  496,000 
บำท

ร้ำนปทุมมำวิศวกรรม     
    เสนอรำคำ  496,000
 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

23
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงนำนำยส ำรอง-
นำนำยศรีพล หมู่ท่ี 2 บ้ำนวังไฮ

311,000.00   เฉพำะเจำะจง
หจก. สำมอำร์คอนกรีต    
   เสนอรำคำ  308,000 
บำท

หจก. สำมอำร์คอนกรีต   
    เสนอรำคำ  308,000
 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

24
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงหน้ำวัดภูวงธรรมมำ
วำศ หมู่ท่ี 3 บ้ำนผำขำม

500,000.00   เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงฟำร์ม           
เสนอรำคำ 496,000 บำท

ร้ำนภูวงฟำร์ม           
เสนอรำคำ 496,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว



25

จ้ำงเหมำจัดสถำนท่ี โครงกำรจัดต้ัง
ศูนย์บริกำรประชำชนเพ่ือป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่ 
2564

1,000.00       เฉพำะเจำะจง
นำงสำวศิรินธำ  สุพรรณ
โมก เสนอรำคำ 1000  
บำท

นำงสำวศิรินธำ  สุพรรณ
โมก เสนอรำคำ 1000  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

26
จ้ำงเหมำซ่อมรถจักรยำนยนต์      
ทะเบียน กบย 294

1,500.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนประมวลกำรช่ำง       
   เสนอรำคำ 1,500  บำท

ร้ำนประมวลกำรช่ำง      
    เสนอรำคำ 1,500  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

27

จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย โครงกำรจัดต้ัง
ศูนย์บริกำรประชำชนเพ่ือป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่  
2564

1,000.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนปฏิวัติกำรป้ำย         
     เสนอรำคำ 1000  
บำท

ร้ำนปฏิวัติกำรป้ำย         
     เสนอรำคำ 1000  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

28
จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย ประชำสัมพันธ์
กำรช ำระภำษีท่ีดิน

2,000.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ก. ไก่เคร่ืองเขียน     
    เสนอรำคำ 2,000  
บำท

ร้ำน ก. ไก่เคร่ืองเขียน     
    เสนอรำคำ 2,000  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

29 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (กองคลัง) 23,000.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ก. ไก่เคร่ืองเขียน     
    เสนอรำคำ 23,000  
บำท

ร้ำน ก. ไก่เคร่ืองเขียน     
    เสนอรำคำ 23,000  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

30
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 
รำยกำร

2,460.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนยินดีย่ิง              
เสนอรำคำ 2,460  บำท

ร้ำนยินดีย่ิง              
เสนอรำคำ 2,460  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

31
จัดซ้ือวัสดุฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 8 
รำยกำร

20,000.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ก. ไก่เคร่ืองเขียน     
    เสนอรำคำ 20,000  
บำท

ร้ำน ก. ไก่เคร่ืองเขียน     
    เสนอรำคำ 20,000  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

32
จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน
 16 รำยกำร

20,000.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ก. ไก่เคร่ืองเขียน     
    เสนอรำคำ 20,000  
บำท

ร้ำน ก. ไก่เคร่ืองเขียน     
    เสนอรำคำ 20,000  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

33
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 
รำยกำร

3,600.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเค.เอส.ไอทีแอนด์ซีส
เต็ม เซอร์วิส                 
  เสนอรำคำ 3600 บำท

ร้ำนเค.เอส.ไอทีแอนด์ซีส
เต็ม เซอร์วิส                
   เสนอรำคำ 3600 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว



34 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม(ศพด.) 41,837.00     เฉพำะเจำะจง
องค์กรส่งเสริมกิจกำรโค
นมฯเสนอรำคำ 41837 
บำท

องค์กรส่งเสริมกิจกำรโค
นมฯเสนอรำคำ 41837 
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

35 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม (โรงเรียน) 195,797.16   เฉพำะเจำะจง
องค์กรส่งเสริมกิจกำรโค
นมฯเสนอรำคำ 
195797.16 บำท

องค์กรส่งเสริมกิจกำรโค
นมฯเสนอรำคำ 
195797.16 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

36
จ้ำงเหมำซ่อมรถจักรยำนยนต์      
ทะเบียน 1 กก 6334

1,400.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนประมวลกำรช่ำง       
   เสนอรำคำ 1,400  บำท

ร้ำนประมวลกำรช่ำง      
    เสนอรำคำ 1,400  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

37 จ้ำงต่อสัญญำเวณบไซส์ ทต.ภูวง 7,000.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนอิสำนเว๊ปไซน์          
เสนอรำคำ 7000  บำท

ร้ำนอิสำนเว๊ปไซน์          
เสนอรำคำ 7000  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

38 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว(น้ ำด่ืม) 1,300.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนน้ ำด่ืมัวงทิพย์           
  เสนอรำคำ 1300  บำท

ร้ำนน้ ำด่ืมัวงทิพย์          
   เสนอรำคำ 1300  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

39
ปรับปรุงอำคำร ศพด.เทศบำล
ต ำบลภูวง ขนำดไม่เกิน 50 คน

300,000.00   เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงรวมมิตร            
เสนอรำคำ 299,500  บำท

ร้ำนภูวงรวมมิตร           
 เสนอรำคำ 299,500  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

40 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล 640.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำนปฏิวัติกำรป้ำย         
     เสนอรำคำ 640  บำท

ร้ำนปฏิวัติกำรป้ำย         
     เสนอรำคำ 640  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

41
จ้ำงเหมำซ่อมแซมประตูห้องท ำงำน 
(กองช่ำง)

2,000.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนสุวรรณอะลุมิเนียม    
     เสนอรำคำ 2000  
บำท

ร้ำนสุวรรณอะลุมิเนียม   
      เสนอรำคำ 2000  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

42
จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์  ทะเบียน บค
 7850 มุกดำหำร

11,300.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำนโจยำนยนต์             
เสนอรำคำ 11300  บำท

ร้ำนโจยำนยนต์            
 เสนอรำคำ 11300  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

43
จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
เก่ียวกับกำรเลือกต้ัง

5,175.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเกียรติศิลป์             
เสนอรำคำ 5175  บำท

ร้ำนเกียรติศิลป์             
เสนอรำคำ 5175  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว



44
จ้ำงเหมำท ำบอร์ดปิดประกำศ
ข้อมูลต่ำงๆ

24,500.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำนถำวรวัสดุ             
เสนอรำคำ 24500  บำท

ร้ำนถำวรวัสดุ             
เสนอรำคำ 24500  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

45
จ้ำงเหมำจัดท ำนิทรรศกำรแสดงวิถี
ชีวิตของไทยต ำบลภูวง

10,000.00     เฉพำะเจำะจง
นำยฉลำด  สุพรรณโมก   
    เสนอรำคำ 10000  
บำท

นำยฉลำด  สุพรรณโมก   
    เสนอรำคำ 10000  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

46
จ้ำงเหมำท ำป้ำยประจ ำหน่วย
เลือกต้ัง

7,275.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเกียรติศิลป์             
เสนอรำคำ 7275  บำท

ร้ำนเกียรติศิลป์             
เสนอรำคำ 7275  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

47 จ้ำงจัดท ำตรำยำงเลือกต้ัง 1,000.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ก. ไก่เคร่ืองเขียน     
    เสนอรำคำ 1,000  
บำท

ร้ำน ก. ไก่เคร่ืองเขียน     
    เสนอรำคำ 1,000  
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

48
จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำร
อบรม จนท.ประจ ำหน่วยเลือกต้ัง

450.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเกียรติศิลป์             
เสนอรำคำ 450  บำท

ร้ำนเกียรติศิลป์             
เสนอรำคำ 450  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

49
จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์  ทะเบียน กข
 9472 มุกดำหำร

4,617.11       เฉพำะเจำะจง
โตโยต้ำมุกดำหำร (1993) 
   เสนอรำคำ 4617.11  
บำท

โตโยต้ำมุกดำหำร (1993)
    เสนอรำคำ 4617.11 
 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

50 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,980.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเค.เอส.ไอทีแอนด์ซีส
เต็ม เซอร์วิส                 
  เสนอรำคำ 1980 บำท

ร้ำนเค.เอส.ไอทีแอนด์ซีส
เต็ม เซอร์วิส                
   เสนอรำคำ 1980 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

51 จัดซ้ือวัสดุเลือกต้ัง 45,100.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเอ็นวี อินเตอร์ไทร์     
   เสนอรำคำ 45100 บำท

ร้ำนเอ็นวี อินเตอร์ไทร์    
    เสนอรำคำ 45100 
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

52
จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดสถำนท่ี
เลือกต้ัง 7 หน่วย

3,500.00       เฉพำะเจำะจง
นำงสำวจุรีรัตน์  จันปุ่ม    
 เสนอรำคำ 3500  บำท

นำงสำวจุรีรัตน์  จันปุ่ม   
  เสนอรำคำ 3500  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

53
จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล ป้ำยเตือน
 จ ำนวน 10 ป้ำย

7,275.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเกียรติศิลป์             
เสนอรำคำ 7275  บำท

ร้ำนเกียรติศิลป์             
เสนอรำคำ 7275  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

54
จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ กู้ชีพ  
ทะเบียน นข 767 มุกดำหำร

7,930.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำน โจยำนยนต์         
เสนอรำคำ 7930  บำท

ร้ำน โจยำนยนต์         
เสนอรำคำ 7930  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว



55
จ้ำงเหมำจัดสถำนท่ี โครงกำรจัดต้ัง
ศูนย์บริกำรประชำชน ฯ เทศกำร
สงกรำนต์ 2564

2,000.00       เฉพำะเจำะจง
นำงสำวศิรินธำ  สุพรรณ
โมก    เสนอรำคำ 2000 
 บำท

นำงสำวศิรินธำ  สุพรรณ
โมก    เสนอรำคำ 2000 
 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

56
จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล โครงกำร
จัดต้ังศูนย์บริกำรประชำชนฯ

900.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเกียรติศิลป์             
เสนอรำคำ 900  บำท

ร้ำนเกียรติศิลป์             
เสนอรำคำ 900  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

57
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ(โครงกำรจัดต้ัง
ศูนย์บริกำรประชำชนฯ)

1,100.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนอภิสิทธ์ิเคร่ืองเย็น     
   เสนอรำคำ 1100 บำท

ร้ำนอภิสิทธ์ิเคร่ืองเย็น     
   เสนอรำคำ 1100 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

58

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงข้ำงวัดภูวงธรรมำ
วำส - สะพำนเหล็กข้ำมห้วยบังอ่ี 
หมู่ท่ี 3 บ้ำนผำขำม

138,800.00   เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงรวมมิตร         
เสนอรำคำ  138,500 บำท

ร้ำนภูวงรวมมิตร         
เสนอรำคำ  138,500 
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

59
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงนำนำงสิมมำ - วัด
ดอนปู่ตำ  หมู่ท่ี 1 บ้ำนวังไฮ

67,700.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงฟำร์ม            
เสนอรำคำ  67,000 บำท

ร้ำนภูวงฟำร์ม            
เสนอรำคำ  67,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

60
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงนำนำงสุรินทร์ - นำ
นำยนงครำญ หมู่ท่ี 1 บ้ำนวังไฮ

189,900.00   เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงรวมมิตร         
เสนอรำคำ  187,000 บำท

ร้ำนภูวงรวมมิตร         
เสนอรำคำ  187,000 
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

61
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงนำนำยพันมหำ -นำ
นำยวิทูรย์ ม.7 บ้ำนนำตะแบง

475,300.00   เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงฟำร์ม            
เสนอรำคำ  468,000 บำท

ร้ำนภูวงฟำร์ม            
เสนอรำคำ  468,000 
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

62
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงนำยไพประนอม - 
บ้ำนนำงบุญธง หมู่ท่ี 1 บ้ำนวังไฮ

66,200.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงรวมมิตร         
เสนอรำคำ  66,000 บำท

ร้ำนภูวงรวมมิตร         
เสนอรำคำ  66,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว



63
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงนำนำยนัสนันท์ - 
นำนำยปิยะ หมู่ท่ี 5 บ้ำนบุ่ง

379,160.00   เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงฟำร์ม            
เสนอรำคำ  379,000 บำท

ร้ำนภูวงฟำร์ม            
เสนอรำคำ  379,000 
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

64
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงนำนำยวัตถุ-นำนำย
วิเศษณ์  หมู่ท่ี 6 บ้ำนนำตะแบง

280,547.00   เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงรวมมิตร         
เสนอรำคำ  276,500 บำท

ร้ำนภูวงรวมมิตร         
เสนอรำคำ  276,500 
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

65
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยทำงนำนำยสมลอ-นำนำ
ยอภิศักด์ิ  หมู่ท่ี 1 บ้ำนวังไฮ

284,900.00   เฉพำะเจำะจง
ร้ำน B.B. ก่อสร้ำง         
เสนอรำคำ  280,000 บำท

ร้ำน B.B. ก่อสร้ำง         
เสนอรำคำ  280,000 
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

66
ก่อสร้ำงถนนคันดินพร้องลงลูกรัง
สำยทำงสวนยำงนำนำยจรูญ - นำ 
นำสำวทิพย์สุดำ หมู่ท่ี 2 บ้ำนวังไฮ

85,000.00     เฉพำะเจำะจง
ร้ำน B.B. ก่อสร้ำง         
เสนอรำคำ  85,000 บำท

ร้ำน B.B. ก่อสร้ำง         
เสนอรำคำ  85,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

67
ก่อสร้ำงถนนคันดินพร้องลงลูกรัง
สำยทำงสวนยำงนำนำยกันยำ หมู่ท่ี
 4 บ้ำนบุ่ง

170,000.00   เฉพำะเจำะจง
ร้ำน B.B. ก่อสร้ำง         
เสนอรำคำ  170,000 บำท

ร้ำน B.B. ก่อสร้ำง         
เสนอรำคำ  170,000 
บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

68



หมำยเหตุ


