
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก หมำยเหตุ

1
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยส ำรำญ หมู่ท่ี 3

200,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงรวมมิตร         
เสนอรำคำ  199,500 บำท

ร้ำนภูวงรวมมิตร         
เสนอรำคำ  199,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

2
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยยอน หมู่ท่ี 4

500,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัชรินทร์ก่อสร้ำง   
เสนอรำคำ 498,500  บำท

ร้ำนวัชรินทร์ก่อสร้ำง   
เสนอรำคำ 498,500  บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

3
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยนิพำน หมู่ท่ี 6

160,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงรวมมิตร         
เสนอรำคำ  159,500 บำท

ร้ำนภูวงรวมมิตร         
เสนอรำคำ  159,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

4
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยพำนิช หมู่ท่ี 1

300,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนประทุมมำวิศวกรรม     
เสนอรำคำ  299,500 บำท

ร้ำนประทุมมำวิศวกรรม    
 เสนอรำคำ  299,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

5 โครงกำรสร้ำงศำลำประชำคม หมู่ท่ี 6 300,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนณรงค์ชัยก่อสร้ำง     
เสนอรำคำ  299,000 บำท

ร้ำนณรงค์ชัยก่อสร้ำง     
เสนอรำคำ  299,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

6
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยนิพำน หมู่ท่ี 1

200,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนวัชรินทร์ก่อสร้ำง     
เสนอรำคำ  199,400 บำท

ร้ำนวัชรินทร์ก่อสร้ำง     
เสนอรำคำ  199,400 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

7 ซ้ือเส้ือทีมเรือ - เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเกียรติสิลป์          
เสนอรำคำ  1,350 บำท

ร้ำนเกียรติสิลป์          
เสนอรำคำ  1,350 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

8
จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 
หมำยเลขทะเบียน บค 7850

- เฉพำะเจำะจง
ร้ำนปุ๊บป๊ับกำรยำง         
เสนอรำคำ 7,670 บำท

ร้ำนปุ๊บป๊ับกำรยำง         
เสนอรำคำ 7,670 บำท

ส ำนักปลัด

9
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยฤดำ  แสนสุข หมู่ท่ี 2

197,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงฟำร์ม           
เสนอรำคำ  196,500 บำท

ร้ำนภูวงฟำร์ม           
เสนอรำคำ  196,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม - กันยำยน  ประจ ำปีงบประมำณ 2562
เทศบำลต ำบลภูวง 



10
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยถวิล หมู่ท่ี 1

174,700.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงรวมมิตร         
เสนอรำคำ  174,200 บำท

ร้ำนภูวงรวมมิตร         
เสนอรำคำ  174,200 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

11
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำงบุษบำ หมู่ท่ี 1

197,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงฟำร์ม           
เสนอรำคำ  196,500 บำท

ร้ำนภูวงฟำร์ม           
เสนอรำคำ  196,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

12
จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 
หมำยเลขทะเบียน กข 9472

- เฉพำะเจำะจง
ร้ำนปุ๊บป๊ับกำรยำง         
เสนอรำคำ 8,300 บำท

ร้ำนปุ๊บป๊ับกำรยำง         
เสนอรำคำ 8,300 บำท

ส ำนักปลัด

13 จัดซ้ือเส้ือกีฬำพร้อมสกรีน 11,340.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเกียรติสิลป์          
เสนอรำคำ  11,340 บำท

ร้ำนเกียรติสิลป์          
เสนอรำคำ  11,340 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

14 จัดซ้ืออุปกรณ์กำรกีฬำ 5,820.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ก.ไก่ เคร่ืองเขียน       
เสนอรำคำ  5,820 บำท

ร้ำน ก.ไก่ เคร่ืองเขียน       
เสนอรำคำ  5,820 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

15
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำงประทิน หมู่ท่ี 3

197,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงฟำร์ม           
เสนอรำคำ  196,500 บำท

ร้ำนภูวงฟำร์ม           
เสนอรำคำ  196,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

16
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยสลอม หมู่ท่ี 4

197,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนนำยขำน             
เสนอรำคำ  196,500 บำท

ร้ำนนำยขำน             
เสนอรำคำ  196,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

17 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำรฯ 600.00            เฉพำะเจำะจง
ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท       
เสนอรำคำ  600 บำท

ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท       
เสนอรำคำ  600 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด

18 จ้ำงเหมำตกแต่งขบำนแห่ งำนโฮมเหง้ำ 15,200.00       เฉพำะเจำะจง
นำงบุญธง  กลำงประพันธ์  
 เสนอรำคำ 15,200 บำท

นำงบุญธง  กลำงประพันธ์  
 เสนอรำคำ 15,200 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

19
จ้ำงเหมำรถรับ-ส่ง ผู้เข้ำร่วมขบวนแห่ 
งำนโฮมเหง้ำ

2,800.00         เฉพำะเจำะจง
นำยสมัย  เบ็ญมำตย์    
เสนอรำคำ 2,800 บำท

นำยสมัน  เบ็ญมำตย์    
เสนอรำคำ 2,800 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

20
จ้ำงเหมำคณะกลองยำวขบวนแห่       
 งำนโฮมเหง้ำ

2,500.00         เฉพำะเจำะจง
นำยวิชัย  อำจวิชัย      
เสนอรำคำ 2,500 บำท

นำยวิชัย  อำจวิชัย      
เสนอรำคำ 2,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ



21
จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำรเก็บ
ภำษีนอกสถำนท่ี

500.00            เฉพำะเจำะจง
ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท       
เสนอรำคำ  500 บำท

ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท       
เสนอรำคำ  500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองคลัง

22
จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรวัน
ผู้สูงอำยุ ประจ ำปี 2562

2,000.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท       
เสนอรำคำ  2,000 บำท

ร้ำนค ำชะอีอิงค์เจ็ท       
เสนอรำคำ  2,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด

23
จ้ำงเหมำกลองยำว (โครงกำรวัน
ผู้สูงอำยุ ประจ ำปี 2562)

4,000.00         เฉพำะเจำะจง
นำยวิชัย  อำจวิชัย      
เสนอรำคำ 4,000 บำท

นำยวิชัย  อำจวิชัย      
เสนอรำคำ 4,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด

24
จ้ำงเหมำเวที พร้อมเคร่ืองเสียง  
(โครงกำรวันผู้สูงอำยุ ประจ ำปี 2562)

6,000.00         เฉพำะเจำะจง
นำยพิลัยกร  อำจหำญ      
เสนอรำคำ 6,000 บำท

นำยพิลัยกร  อำจหำญ      
เสนอรำคำ 6,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด

25 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำย ก.ไก่ เคร่ืองเขียน      
เสนอรำคำ 10,000 บำท

ร้ำย ก.ไก่ เคร่ืองเขียน      
เสนอรำคำ 10,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

26 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,780.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  4,780 บำท

ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  4,780 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

27 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,940.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  4,940 บำท

ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  4,940 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

28 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร เข้ำเล่ม 521.00            เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ทศวรรษก๊อปป้ีเซอร์วิส
 เสนอรำคำ  521 บำท

ร้ำน ทศวรรษก๊อปป้ีเซอร์วิส
 เสนอรำคำ  521 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

29 ซ้ือผลิตภัณฑ์ ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย น้ ำยำ 10,400.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำน เอ็นเอสเคซัพพลำย 
เสนอรำคำ  10,400 บำท

ร้ำน เอ็นเอสเคซัพพลำย 
เสนอรำคำ  10,400 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด

30 จัดซ้ือครุภัณฑ์กองกำรศึกษำ 4 รำยกำร 56,500.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำน นิคมไฮเทคเซน เตอร์ 
เสนอรำคำ  56,500 บำท

ร้ำน นิคมไฮเทคเซน เตอร์ 
เสนอรำคำ  56,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ



31 จัดซ้ือวัสดุส่ือกำรเรียนกำรสอน 61,200.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนสุพพัตรำพำณิชย์    
เสนอรำคำ  61,199 บำท

ร้ำนสุพพัตรำพำณิชย์    
เสนอรำคำ  61,199 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

32 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,200.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  3,200 บำท

ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  3,200 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองช่ำง

33 จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 5,000.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำน นิคมไฮเทคเซน เตอร์ 
เสนอรำคำ  5,000 บำท

ร้ำน นิคมไฮเทคเซน เตอร์ 
เสนอรำคำ  5,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองช่ำง

34
จัดซ้ือวัสดุกีฬำสำกลและกีฬำพ้ืนบ้ำน 
(แข่งขันกีฬำประจ ำปี 2562)

5,000.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำย ก.ไก่ เคร่ืองเขียน      
เสนอรำคำ 5,000 บำท

ร้ำย ก.ไก่ เคร่ืองเขียน      
เสนอรำคำ 5,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

35 จัดซ้ือถ้วยรำงวัล งำนกีฬำประจ ำปี 2562 3,500.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำย ก.ไก่ เคร่ืองเขียน      
เสนอรำคำ 3,500 บำท

ร้ำย ก.ไก่ เคร่ืองเขียน      
เสนอรำคำ 3,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

36 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬำ ประจ ำปี 2562 50,000.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำย ก.ไก่ เคร่ืองเขียน      
เสนอรำคำ 49,430 บำท

ร้ำย ก.ไก่ เคร่ืองเขียน      
เสนอรำคำ 49,430 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

37 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม โรงเรียน ส ำหรับ ศพด. 11,260.80       เฉพำะเจำะจง
องค์กรส่งเสริมกิจกำรโคนม
ฯเสนอรำคำ 11,260.8 บำท

องค์กรส่งเสริมกิจกำรโคนม
ฯเสนอรำคำ 11,260.8 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

38
จัดซ้ืออำหำรเสริมนม โรงเรียน ส ำหรับ
 3 โรงเรียน

65,062.40       เฉพำะเจำะจง
องค์กรส่งเสริมกิจกำรโคนม
ฯเสนอรำคำ 65,062.4 บำท

องค์กรส่งเสริมกิจกำรโคนม
ฯเสนอรำคำ 65,062.4 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

39 จัดซ้ือวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำ 16,600.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนรวมปศุสัตว์         
เสนอรำคำ 16,600 บำท

ร้ำนรวมปศุสัตว์         
เสนอรำคำ 16,600 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด

40 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 13,690.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนชัยรัชอิเลคโทนิค        
เสนอรำคำ 13,550 บำท

ร้ำนชัยรัชอิเลคโทนิค        
เสนอรำคำ 13,550 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองช่ำง



41 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 2 เคร่ือง (ศพด.) 56,000.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนอภิสิทธ์เคร่ืองเย็น       
เสนอรำคำ 53,000 บำท

ร้ำนอภิสิทธ์เคร่ืองเย็น       
เสนอรำคำ 53,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

42
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยเสนอ หมู่ท่ี 4

200,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงรวมมิตร         
เสนอรำคำ  196,500 บำท

ร้ำนภูวงรวมมิตร         
เสนอรำคำ  196,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

43
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยทำส หมู่ท่ี 5

200,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนนำยขำน            
เสนอรำคำ  196,500 บำท

ร้ำนนำยขำน            
เสนอรำคำ  196,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

44 จัดซ้ือ DLTV 30,700.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนนิคมไฮเทคเซนเตอร์    
เสนอรำคำ  28,500 บำท

ร้ำนนิคมไฮเทคเซนเตอร์    
เสนอรำคำ  28,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

45 จ้ำงเหมำปรับปรุงถมดิน ศพด. 50,000.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงฟำร์ม            
เสนอรำคำ  50,000 บำท

ร้ำนภูวงฟำร์ม            
เสนอรำคำ  50,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

46
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยชำญสินธ์ หมู่ท่ี 3

199,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงรวมมิตร           
เสนอรำคำ  198,500 บำท

ร้ำนภูวงรวมมิตร           
เสนอรำคำ  198,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

47
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดเดิม - ศำลำพักญำติ  หมู่ท่ี 6

151,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงฟำร์ม             
เสนอรำคำ  148,500 บำท

ร้ำนภูวงฟำร์ม             
เสนอรำคำ  148,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

48
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยศลีธรรม  หมู่ท่ี 1

200,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนนำยขำน            
เสนอรำคำ  198,500 บำท

ร้ำนนำยขำน            
เสนอรำคำ  198,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

49
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยสมพงษ์  หมู่ท่ี 1

100,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงรวมมิตร           
เสนอรำคำ  98,000 บำท

ร้ำนภูวงรวมมิตร           
เสนอรำคำ  98,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

50
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยเวิน  หมู่ท่ี 5

75,000.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนนำยขำน            
เสนอรำคำ  75,000 บำท

ร้ำนนำยขำน            
เสนอรำคำ  75,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

51
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยพงศกร  หมู่ท่ี 1

100,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงฟำร์ม           
เสนอรำคำ  98,000 บำท

ร้ำนภูวงฟำร์ม           
เสนอรำคำ  98,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว



52 จ้ำงเหมำซ่อมแซมฝำยน้ ำล้นห้วยบังอ่ี ม. 4 319,594.38      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนไพบรูณ์               
เสนอรำคำ  315,000 บำท

ร้ำนไพบรูณ์               
เสนอรำคำ  315,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

53
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยหนูยนต์  หมู่ท่ี 7

380,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงฟำร์ม           
เสนอรำคำ  379,000 บำท

ร้ำนภูวงฟำร์ม           
เสนอรำคำ  379,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

54
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยประสิทธ์ิ  หมู่ท่ี 5

500,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนสุนทรพำณิชย์          
เสนอรำคำ  499,000 บำท

ร้ำนสุนทรพำณิชย์          
เสนอรำคำ  499,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

55
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยประสำนมิตร หมู่ท่ี 3

500,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภูวงรวมมิตร           
เสนอรำคำ  499,000 บำท

ร้ำนภูวงรวมมิตร           
เสนอรำคำ  499,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

56
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นำนำยพำนิช หมู่ท่ี 1

500,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนนำยขำน             
เสนอรำคำ  499,000 บำท

ร้ำนนำยขำน             
เสนอรำคำ  499,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

57 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 15,400.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนยินดี                 
เสนอรำคำ  15,400 บำท

ร้ำนยินดี                 
เสนอรำคำ  15,400 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด

58 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,180.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำนยินดี                 
เสนอรำคำ  4,180 บำท

ร้ำนยินดี                 
เสนอรำคำ  4,180 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด

59 จัดซ้ือครุภัณฑ์กองคลัง 18,500.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนนิคมไฮเทคเซนเตอร์    
เสนอรำคำ  18,500 บำท

ร้ำนนิคมไฮเทคเซนเตอร์    
เสนอรำคำ  18,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองคลัง

60 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 14,332.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนยินดี                 
เสนอรำคำ  14,332 บำท

ร้ำนยินดี                 
เสนอรำคำ  14,332 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองคลัง

61 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 800.00            เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ก.ไก่ เคร่ืองเขียน       
 เสนอรำคำ  800 บำท

ร้ำน ก.ไก่ เคร่ืองเขียน       
 เสนอรำคำ  800 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองช่ำง

62 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,400.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  2,400 บำท

ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  2,400 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองคลัง



63 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ ไมโครโฟน 5,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิเศษกำรไฟฟ้ำ           
เสนอรำคำ  5,000 บำท

ร้ำนวิเศษกำรไฟฟ้ำ          
 เสนอรำคำ  5,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด

64 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนำม ศพด. 200,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเหรียญชัยกำรค้ำ       
เสนอรำคำ  195,000 บำท

ร้ำนเหรียญชัยกำรค้ำ       
เสนอรำคำ  195,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

65 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนตบุค 16,000.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  16,000 บำท

ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  16,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองคลัง

66 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 15,074.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนยินดี                 
เสนอรำคำ  15,074 บำท

ร้ำนยินดี                 
เสนอรำคำ  15,074 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองช่ำง

67 จัดซ้ือวัสดุส่ือกำรเรียนกำรสอน ศพด. ภูวง 20,400.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเอ็น.วี.อินเตอร์ไทร์      
เสนอรำคำ  20,400 บำท

ร้ำนเอ็น.วี.อินเตอร์ไทร์      
เสนอรำคำ  20,400 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

68 จัดซ้ือวัสดุ โครงกำรพำลูกจูงหลำนเข้ำวัด 16,500.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ก.ไก่ เคร่ืองเขียน       
 เสนอรำคำ 16,500 บำท

ร้ำน ก.ไก่ เคร่ืองเขียน       
 เสนอรำคำ 16,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

69 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,490.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  1,490 บำท

ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  1,490 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด

70 จัดซ้ือหนังสือเรียนปฐมวัย 4,600.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเอ็น.วี.อินเตอร์ไทร์      
เสนอรำคำ  4,600 บำท

ร้ำนเอ็น.วี.อินเตอร์ไทร์      
เสนอรำคำ  4,600 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

71 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 2,475.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำนยินดี                 
เสนอรำคำ  2,475 บำท

ร้ำนยินดี                 
เสนอรำคำ  2,475 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด

72 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 40,300.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนยินดี                 
เสนอรำคำ  40,300 บำท

ร้ำนยินดี                 
เสนอรำคำ  40,300 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด



73 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 25,000.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนยินดี                 
เสนอรำคำ  24,023 บำท

ร้ำนยินดี                 
เสนอรำคำ  24,023 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองกำรศึกษำ

74 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 14,808.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนยินดี                 
เสนอรำคำ  14,808 บำท

ร้ำนยินดี                 
เสนอรำคำ  14,808 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองคลัง

75
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถส่วนกลำง 
หมำยเลขทะเบียน  กข 7850

20,850.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนปุ๊บป๊ับกำรยำง           
เสนอรำคำ  20,850 บำท

ร้ำนปุ๊บป๊ับกำรยำง           
เสนอรำคำ  20,850 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด

76
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
หมำยเลขทะเบียน 80-4804 มุกดำหำร

4,040.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำนปุ๊บป๊ับกำรยำง           
เสนอรำคำ  4,040 บำท

ร้ำนปุ๊บป๊ับกำรยำง           
เสนอรำคำ  4,040 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด

77
จ้ำงเหมำซ่อมรถจักรยำนยนต์ 
หมำยเลขทะเบียน กบย 294

1,600.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำนประมวลกำรช่ำง         
  เสนอรำคำ  1,600 บำท

ร้ำนประมวลกำรช่ำง        
   เสนอรำคำ  1,600 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองช่ำง

78
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 
หมำยเลขทะเบียน กข 9472

30,865.88       เฉพำะเจำะจง
บ.โตโยต้ำ มุกดำหำร  1993
เสนอรำคำ  30,865.88 บำท

บ.โตโยต้ำ มุกดำหำร  1993
เสนอรำคำ 30,865.88 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด

79 จ้ำงเหมำจัดท ำแผนท่ีภำษี 150,000.00      เฉพำะเจำะจง
บ.คอร์เวทท์ ฟริเกต จ ำกัด
เสนอรำคำ  150,000 บำท

บ.คอร์เวทท์ ฟริเกต จ ำกัด
เสนอรำคำ  150,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองคลัง

80 จ้ำงเหมำซ่อมแอร์ 2,500.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำนอภิสิทธ์เคร่ืองเย็น       
เสนอรำคำ 2,500 บำท

ร้ำนอภิสิทธ์เคร่ืองเย็น       
เสนอรำคำ 2,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองคลัง

81 จ้ำงเหมำซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,190.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  2,190 บำท

ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  2,190 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองคลัง

82
จ้ำงเหมำซ่อมรถจักรยำนยนต์ 
หมำยเลขทะเบียน 1 กก 6334

4,500.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำนปุ๊บป๊ับกำรยำง           
เสนอรำคำ  4,500 บำท

ร้ำนปุ๊บป๊ับกำรยำง           
เสนอรำคำ  4,500 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด



83
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
หมำยเลขทะเบียน 80-4804 มุกดำหำร

12,000.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนปุ๊บป๊ับกำรยำง           
เสนอรำคำ  12,000 บำท

ร้ำนปุ๊บป๊ับกำรยำง           
เสนอรำคำ  12,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด

84 จ้ำงเหมำซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,400.00         เฉพำะเจำะจง
ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  1,400 บำท

ร้ำน เค.เอส.ไอทีแอนดืซิล
เต็มเซอร์วิส                  
เสนอรำคำ  1,400 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

ส ำนักปลัด

85 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนน หมู่ท่ี 1,2,3,5 43,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำยขำน               
เสนอรำคำ  43,000 บำท

ร้ำนนำยขำน               
เสนอรำคำ  43,000 บำท

เสนอรำคำเพียง
รำยเดียว

กองช่ำง



กองกำรศึกษำ

ส ำนักปลัด



ส ำนักปลัด

กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

ส ำนักปลัด

กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ



ส ำนักปลัด

ส ำนักปลัด

ส ำนักปลัด

กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

ส ำนักปลัด

กองกำรศึกษำ



กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

ส ำนักปลัด



กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ



ส ำนักปลัด

ส ำนักปลัด



ส ำนักปลัด

กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

ส ำนักปลัด

กองกำรศึกษำ

ส ำนักปลัด

ส ำนักปลัด



กองกำรศึกษำ

ส ำนักปลัด

ส ำนักปลัด

ส ำนักปลัด

ส ำนักปลัด



ส ำนักปลัด

ส ำนักปลัด


