
              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
                         (ชือ่หน่วยงาน) บน.๒๑ สขร.๑

                   วิธีตกลงราคา
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป
๑ จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๒,๔๒๗ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เป็นราคา

๓ รายการ ๒,๔๒๗ ๒,๔๒๗ ที่เหมาะสม
๒ จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๒,๖๗๓ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เป็นราคา

๕ รายการ ๒,๖๗๓ ๒,๖๗๓ ที่เหมาะสม
๓ จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๑,๖๗๗ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เป็นราคา

๘ รายการ ๑,๖๗๗ ๑,๖๗๗ ที่เหมาะสม
๔ จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๑,๒๔๘ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๑,๒๔๘ ๑,๒๔๘ ที่เหมาะสม
๕ จัดซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๓,๓๘๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๔ รายการ ๓,๓๘๐ ๓,๓๘๐ ที่เหมาะสม
๖ จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๒,๐๑๙ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เป็นราคา

๓ รายการ ๒,๐๑๙ ๒,๐๑๙ ที่เหมาะสม
๗ จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๑,๑๖๘ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เป็นราคา

๓ รายการ ๑,๑๖๘ ๑,๑๖๘ ที่เหมาะสม
๘ จัดซ้ือวัสดุสายโยธา ๙๙๒ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๒ รายการ ๙๙๒ ๙๙๒ ที่เหมาะสม
๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๔,๘๕๕ ตกลงราคา ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง2/ ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง2/ เป็นราคา

๗ รายการ ๔,๘๕๕ ๔,๘๕๕ ที่เหมาะสม
๑๐ จัดซ้ือสุขภัณฑ์ห้องน้ า ๔,๙๕๕ ตกลงราคา ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง2/ ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง2/ เป็นราคา

๘ รายการ ๔,๙๕๕ ๔,๙๕๕ ที่เหมาะสม
๑๑ จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๔,๖๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ที่เหมาะสม



                  - ๒ -
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป
๑๒ จัดซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๒,๔๖๓ ตกลงราคา ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง/ ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง/ เป็นราคา

๖ รายการ ๒,๔๖๓ ๒,๔๖๓ ที่เหมาะสม
๑๓ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๔,๖๗๕ ตกลงราคา ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง/ ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง/ เป็นราคา

๒ รายการ ๔,๖๗๕ ๔,๖๗๕ ที่เหมาะสม
๑๔ จัดซ้ือกระติกน้ าแข็ง ๗๒๕ ตกลงราคา ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง2/ ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง2/ เป็นราคา

๑ รายการ ๗๒๕ ๗๒๕ ที่เหมาะสม
๑๕ จัดซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๒,๑๒๐ ตกลงราคา ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง2/ ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง2/ เป็นราคา

๒ รายการ ๒,๑๒๐ ๒,๑๒๐ ที่เหมาะสม
๑๖ จัดซ้ือไฟฉาย ๓,๙๐๐ ตกลงราคา ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง2/ ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง2/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓,๙๐๐ ๓,๙๐๐ ที่เหมาะสม
๑๗ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๐๖๒ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๑,๐๖๒ ๑,๐๖๒ ที่เหมาะสม
๑๘ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๗๖๐ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๔ รายการ ๗๖๐ ๗๖๐ ที่เหมาะสม
๑๙ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๗๖๖ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๔ รายการ ๗๖๖ ๗๖๖ ที่เหมาะสม
๒๐ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๔๒๘ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๔๒๘ ๔๒๘ ที่เหมาะสม
๒๑ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๕๖๓ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๕ รายการ ๑,๕๖๓ ๑,๕๖๓ ที่เหมาะสม
๒๒ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๒,๐๗๙ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๗ รายการ ๒,๐๗๙ ๒,๐๗๙ ที่เหมาะสม
๒๓ จัดซ้ือรีแพร์แสตนเลส ๔,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม



                  - ๓ -
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป
๒๔ จัดซ้ือฝาหม้อน้ าชักโครก ๓๖๓ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓๖๓ ๓๖๓ ที่เหมาะสม
๒๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑,๔๗๒ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑,๔๗๒ ๑,๔๗๒ ที่เหมาะสม
๒๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑,๒๓๘ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๕ รายการ ๑,๒๓๘ ๑,๒๓๘ ที่เหมาะสม
๒๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๔๕๘ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๔ รายการ ๔๕๘ ๔๕๘ ที่เหมาะสม
๒๘ กรอปรูป ๔,๙๕๐ ตกลงราคา ร้านอุทัยกรอบรูป/ ร้านอุทัยกรอบรูป/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๙๕๐ ๔,๙๕๐ ที่เหมาะสม
๒๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๔,๗๐๕ ตกลงราคา ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง/ ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง/ เป็นราคา

๗ รายการ ๔,๗๐๕ ๔,๗๐๕ ที่เหมาะสม
๓๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑,๖๓๖ ตกลงราคา ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง/ ร้านพันธ์ทองเทรดด้ิง/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑,๖๓๖ ๑,๖๓๖ ที่เหมาะสม
๓๑ จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๔,๐๗๘ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เป็นราคา

๗ รายการ ๔,๐๗๘ ๔,๐๗๘ ที่เหมาะสม
๓๒ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔๕๐ ตกลงราคา ร้านนครินทร์ไดนาโม/ ร้านนครินทร์ไดนาโม/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔๕๐ ๔๕๐ ที่เหมาะสม
๓๓ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔๐๐ ตกลงราคา โรงกลึงถนอมการช่าง/ โรงกลึงถนอมการช่าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔๐๐ ๔๐๐ ที่เหมาะสม
๓๔ จ้างซ่อมรถยนต์ ๒๐๐ ตกลงราคา โรงกลึงถนอมการช่าง/ โรงกลึงถนอมการช่าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒๐๐ ๒๐๐ ที่เหมาะสม
๓๕ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านนครินทร์ไดนาโม/ ร้านนครินทร์ไดนาโม/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๓๖ จ้างซ่อมรถยนต์ ๓๐๐ ตกลงราคา ร้านเกียรติศักด์ิหมอน้ า/ ร้านเกียรติศักด์ิหมอน้ า/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓๐๐ ๓๐๐ ที่เหมาะสม



                  - ๔ -
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป
๓๗ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๐๐๐ ตกลงราคา ร้าน ป.เจริญเบาะยนต์/ ร้าน ป.เจริญเบาะยนต์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๓๘ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๘๕๐ ตกลงราคา ร้านเกียรติศักด์ิหมอน้ า/ ร้านเกียรติศักด์ิหมอน้ า/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๘๕๐ ๔,๘๕๐ ที่เหมาะสม
๓๙ จ้างซ่อมรถยนต์ ๑,๙๐๐ ตกลงราคา ร้านนครินทร์ไดนาโม/ ร้านนครินทร์ไดนาโม/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ ที่เหมาะสม
๔๐ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔๕๐ ตกลงราคา ร้านนครินทร์ไดนาโม/ ร้านนครินทร์ไดนาโม/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔๕๐ ๔๕๐ ที่เหมาะสม
๔๑ จ้างซ่อมรถยนต์ ๓๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓๐๐ ๓๐๐ ที่เหมาะสม
๔๒ จ้างซ่อมรถยนต์ ๒,๖๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒,๖๐๐ ๒,๖๐๐ ที่เหมาะสม
๔๓ จ้างซ่อมรถยนต์ ๑,๙๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ ที่เหมาะสม
๔๔ จ้างซ่อมรถยนต์ ๗๘๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๗๘๐ ๗๘๐ ที่เหมาะสม
๔๕ จ้างซ่อมรถยนต์ ๑,๙๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ ที่เหมาะสม
๔๖ จ้างซ่อมรถยนต์ ๓,๑๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐ ที่เหมาะสม
๔๗ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๑๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๑๐๐ ๔,๑๐๐ ที่เหมาะสม
๔๘ จ้างซ่อมรถยนต์ ๑,๖๕๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๖๕๐ ๑,๖๕๐ ที่เหมาะสม
๔๙ จ้างซ่อมรถยนต์ ๒,๖๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒,๖๐๐ ๒,๖๐๐ ที่เหมาะสม



                  - ๕ -
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป
๕๐ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๑๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๑๐๐ ๔,๑๐๐ ที่เหมาะสม
๕๑ จ้างซ่อมรถยนต์ ๓,๑๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐ ที่เหมาะสม
๕๒ จ้างซ่อมมอเตอร์สตาร์ท ๔,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านนครินทร์ไดนาโม/ ร้านนครินทร์ไดนาโม/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๕๓ จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ๓,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านอูช่่างศักด์ิ/ ร้านอูช่่างศักด์ิ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๕๔ จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ๓,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านอูช่่างศักด์ิ/ ร้านอูช่่างศักด์ิ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๕๕ จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ๓,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านอูช่่างศักด์ิ/ ร้านอูช่่างศักด์ิ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๕๖ จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ๔,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านนครินทร์ไดนาโม/ ร้านนครินทร์ไดนาโม/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๕๗ จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ๔,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านอูช่่างศักด์ิ/ ร้านอูช่่างศักด์ิ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๕๘ จ้างซ่อมมอเตอร์สตาร์ทรถขยะ ๔,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านนครินทร์ไดนาโม/ ร้านนครินทร์ไดนาโม/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๕๙ จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ๓,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านอูช่่างศักด์ิ/ ร้านอูช่่างศักด์ิ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๖๐ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔๕๐ ตกลงราคา ร้านนครินทร์ไดนาโม/ ร้านนครินทร์ไดนาโม/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔๕๐ ๔๕๐ ที่เหมาะสม
๖๑ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔๐๐ ตกลงราคา โรงกลึงถนอมการช่าง/ โรงกลึงถนอมการช่าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔๐๐ ๔๐๐ ที่เหมาะสม
๖๒ จ้างซ่อมรถยนต์ ๒๐๐ ตกลงราคา โรงกลึงถนอมการช่าง/ โรงกลึงถนอมการช่าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒๐๐ ๒๐๐ ที่เหมาะสม



 -๖-
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป
๖๓ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านนครินทร์ไดนาโม/ ร้านนครินทร์ไดนาโม/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๖๔ จ้างซ่อมรถยนต์ ๓๐๐ ตกลงราคา ร้านเกียรติศักด์ิหมอน้ า/ ร้านเกียรติศักด์ิหมอน้ า/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓๐๐ ๓๐๐ ที่เหมาะสม
๖๕ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๐๐๐ ตกลงราคา ร้าน ป.เจริญเบาะยนต์/ ร้าน ป.เจริญเบาะยนต์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๖๖ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๘๕๐ ตกลงราคา ร้านเกียรติศักด์ิหมอน้ า/ ร้านเกียรติศักด์ิหมอน้ า/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๘๕๐ ๔,๘๕๐ ที่เหมาะสม
๖๗ จ้างซ่อมรถยนต์ ๑,๙๐๐ ตกลงราคา ร้านนครินทร์ไดนาโม/ ร้านนครินทร์ไดนาโม/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ ที่เหมาะสม
๖๘ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔๕๐ ตกลงราคา ร้านนครินทร์ไดนาโม/ ร้านนครินทร์ไดนาโม/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔๕๐ ๔๕๐ ที่เหมาะสม
๖๙ จ้างซ่อมรถยนต์ ๓๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓๐๐ ๓๐๐ ที่เหมาะสม
๗๐ จ้างซ่อมรถยนต์ ๒,๖๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒,๖๐๐ ๒,๖๐๐ ที่เหมาะสม
๗๑ จ้างซ่อมรถยนต์ ๑,๙๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ ที่เหมาะสม
๗๒ จ้างซ่อมรถยนต์ ๗๘๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๗๘๐ ๗๘๐ ที่เหมาะสม
๗๓ จ้างซ่อมรถยนต์ ๑,๙๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ ที่เหมาะสม
๗๔ จ้างซ่อมรถยนต์ ๓,๑๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐ ที่เหมาะสม
๗๕ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๑๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๑๐๐ ๔,๑๐๐ ที่เหมาะสม



 -๗-

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

๗๖ จ้างซ่อมรถยนต์ ๑,๖๕๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา
๑ รายการ ๑,๖๕๐ ๑,๖๕๐ ที่เหมาะสม

๗๗ จ้างซ่อมรถยนต์ ๒,๖๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา
๑ รายการ ๒,๖๐๐ ๒,๖๐๐ ที่เหมาะสม

๗๘ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๑๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา
๑ รายการ ๔,๑๐๐ ๔,๑๐๐ ที่เหมาะสม

๗๙ จ้างซ่อมรถยนต์ ๓,๑๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา
๑ รายการ ๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐ ที่เหมาะสม

๘๐ จ้างซ่อมสายไฮดรอลิค ๒,๖๕๐ ตกลงราคา ร้านอุบลการแทรคเตอร์/ ร้านอุบลการแทรคเตอร์/ เป็นราคา
๑ รายการ ๒,๖๕๐ ๒,๖๕๐ ที่เหมาะสม

๘๑ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา
๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๘๒ จ้างซ่อมรถยนต์ ๗๕๐ ตกลงราคา ร้านโรงกลึงสมโรจน์การช่าง/ ร้านโรงกลึงสมโรจน์การช่าง/ เป็นราคา
๑ รายการ ๗๕๐ ๗๕๐ ที่เหมาะสม

๘๓ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๒๗๕ ตกลงราคา ร้านนิวอาร์ต/ ร้านนิวอาร์ต/ เป็นราคา
๑ รายการ ๔,๒๗๕ ๔,๒๗๕ ที่เหมาะสม

๘๔ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๔๘๕ ตกลงราคา ร้านนิวอาร์ต/ ร้านนิวอาร์ต/ เป็นราคา
๑ รายการ ๔,๔๘๕ ๔,๔๘๕ ที่เหมาะสม

๘๕ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านอุทัยกรอบรูป/ ร้านอุทัยกรอบรูป/ เป็นราคา
๑ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๘๖ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๗๗๓ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา
๑ รายการ ๔,๗๗๓ ๔,๗๗๓ ที่เหมาะสม

๘๗ จ้างซ่อมรถยนต์ ๒๕๖ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา
๑ รายการ ๒๕๖ ๒๕๖ ที่เหมาะสม

๘๘ จ้างซ่อมรถยนต์ ๘๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกี/้ ร้านลัคกี/้ เป็นราคา
๑ รายการ ๘๐๐ ๘๐๐ ที่เหมาะสม



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

๘๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘,๓๓๘ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา
๑๓ รายการ ๑๘,๓๓๘ ๑๘,๓๓๘ ที่เหมาะสม

๙๐ จัดซ้ือสุขภัณฑ์ห้องน้ า ๑๒,๑๓๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๑๐ รายการ ๑๒,๑๓๐ ๑๒,๑๓๐ ที่เหมาะสม

๙๑ จัดซ้ือวัสดุสายพลาธิการ ๔๘,๒๕๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา
๑๓ รายการ ๔๘,๒๕๐ ๔๘,๒๕๐ ที่เหมาะสม

๙๒ จัดซ้ืออุปกรณ์ประปา ๑๓,๔๓๘ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เป็นราคา
๗ รายการ ๑๓,๔๓๘ ๑๓,๔๓๘ ที่เหมาะสม

๙๓ จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมป้อมยามฯ ๓๐,๘๙๗ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๒๒ รายการ ๓๐,๘๙๗ ๓๐,๘๙๗ ที่เหมาะสม

๙๔ จัดซ้ือวัสดุสายส่ือสาร ๑๙,๐๕๐ ตกลงราคา หจก.สิบสามคอม/ หจก.สิบสามคอม/ เป็นราคา
๕ รายการ ๑๙,๐๕๐ ๑๙,๐๕๐ ที่เหมาะสม

๙๕ จัดซ้ืออุปกรณ์ประปา ๓๑,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา
๑๒ รายการ ๓๑,๕๐๐ ๓๑,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๙๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา
๑๐ รายการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๙๗ จัดซ้ือวัสดุเตรียมงานรับ-ส่งเสด็จ ๓๑,๘๑๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา
๑๑ รายการ ๓๑,๘๑๐ ๓๑,๘๑๐ ที่เหมาะสม

๙๘ จัดซ้ือวัสดุสายพลาธิการ ๑๐,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๒ รายการ ๑๐,๕๐๐ ๑๐,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๙๙ จัดซ้ืออุปกรณ์จราจร ๑๓,๔๘๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๒ รายการ ๑๓,๔๘๐ ๑๓,๔๘๐ ที่เหมาะสม

๑๐๐ จัดซ้ือพัสดุใช้ในกิจการช่างอากาศ ๓๙,๒๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๒ รายการ ๓๙,๒๐๐ ๓๙,๒๐๐ ที่เหมาะสม

๑๐๑ จัดซ้ือพัสดุใช้ในกิจการช่างอากาศ ๙๖,๕๗๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๘ รายการ ๙๖,๕๗๐ ๙๖,๕๗๐ ที่เหมาะสม



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

๑๐๒ จัดซ้ือพัสดุใช้ในกิจการช่างอากาศ ๔๖,๙๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๑๐ รายการ ๔๖,๙๐๐ ๔๖,๙๐๐ ที่เหมาะสม

๑๐๓ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑๖,๕๐๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๑๒ รายการ ๑๖,๕๐๕ ๑๖,๕๐๕ ที่เหมาะสม

๑๐๔ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑,๙๗๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๒๑ รายการ ๑๑,๙๗๐ ๑๑,๙๗๐ ที่เหมาะสม

๑๐๕ จัดซ้ือวัสดุสายส่ือสาร ๑๙,๐๕๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา
๕ รายการ ๑๙,๐๕๐ ๑๙,๐๕๐ ที่เหมาะสม

๑๐๖ จัดซ้ือพัสดุใช้ในกิจการช่างอากาศ ๑๑,๓๗๕ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา
๑ รายการ ๑๑,๓๗๕ ๑๑,๓๗๕ ที่เหมาะสม

๑๐๗ จัดซ้ือพัสดุใช้ในกิจการช่างอากาศ ๑๗,๖๐๐ ตกลงราคา หจก.อุบลสหไพบูลย/์ หจก.อุบลสหไพบูลย/์ เป็นราคา
๒ รายการ ๑๗,๖๐๐ ๑๗,๖๐๐ ที่เหมาะสม

๑๐๘ จัดซ้ือเวชภัณฑ์ ๑๔,๒๕๐ ตกลงราคา หจก.ภาสิน/ หจก.ภาสิน/ เป็นราคา
๔ รายการ ๑๔,๒๕๐ ๑๔,๒๕๐ ที่เหมาะสม

๑๐๙ จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๑,๒๐๐ ตกลงราคา หจก.อุบลไอเฟค/ หจก.อุบลไอเฟค/ เป็นราคา
๑ รายการ ๑๑,๒๐๐ ๑๑,๒๐๐ ที่เหมาะสม

๑๑๐ จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๑๔,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา
๒ รายการ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๑๑๑ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห ๕๓๑๓๐ ๑๓,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา
๘ รายการ ๑๓,๕๐๐ ๑๓,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๑๑๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕,๙๙๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๑๒ รายการ ๑๕,๙๙๐ ๑๕,๙๙๐ ที่เหมาะสม

๑๑๓ จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บพัสดุ ๑๑,๕๕๐ ตกลงราคา บ.เจริญใจดี 1988/ บ.เจริญใจดี 1988/ เป็นราคา
๑ รายการ ๑๑,๕๕๐ ๑๑,๕๕๐ ที่เหมาะสม

๑๑๔ จัดซ้ือพัสดุใช้ในกิจการช่างอากาศ ๒๘,๓๕๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๘ รายการ ๒๘,๓๕๐ ๒๘,๓๕๐ ที่เหมาะสม



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

๑๑๕ จัดซ้ือพัสดุใช้ในกิจการช่างอากาศ ๑๐,๓๗๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๕ รายการ ๑๐,๓๗๐ ๑๐,๓๗๐ ที่เหมาะสม

๑๑๖ จัดซ้ือวัสดุเตรียมงานรับ-ส่งเสด็จ ๔๗,๗๐๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๘ รายการ ๔๗,๗๐๕ ๔๗,๗๐๕ ที่เหมาะสม

๑๑๗ จัดซ้ือวัสดุประปา ๓๔,๘๒๓ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา
๓ รายการ ๓๔,๘๒๓ ๓๔,๘๒๓ ที่เหมาะสม

๑๑๘ จัดซ้ือวัสดุประปา ๓๔,๙๓๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา
๒ รายการ ๓๔,๙๓๐ ๓๔,๙๓๐ ที่เหมาะสม

๑๑๙ จัดซ้ือพัสดุใช้ในกิจการช่างอากาศ ๑๑,๑๑๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๗ รายการ ๑๑,๑๑๐ ๑๑,๑๑๐ ที่เหมาะสม

๑๒๐ จัดซ้ือพัสดุใช้ในกิจการช่างอากาศ ๑๒,๓๘๑ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๗ รายการ ๑๒,๓๘๑ ๑๒,๓๘๑ ที่เหมาะสม

๑๒๑ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕,๙๙๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๑๒ รายการ ๑๕,๙๙๐ ๑๕,๙๙๐ ที่เหมาะสม

๑๒๒ จัดซ้ือวัสดุสายส่ือสาร ๒๖,๑๕๐ ตกลงราคา อุบลสายฟ้า/ อุบลสายฟ้า/ เป็นราคา
๔ รายการ ๒๖,๑๕๐ ๒๖,๑๕๐ ที่เหมาะสม

๑๒๓ จัดซ้ือ ส.ส.ต.สายส่ือสาร ๖,๒๕๐ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ฯ/ หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ฯ/ เป็นราคา
๔ รายการ ๖,๒๕๐ ๖,๒๕๐ ที่เหมาะสม

๑๒๔ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๖,๙๔๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๖ รายการ ๖,๙๔๐ ๖,๙๔๐ ที่เหมาะสม

๑๒๕ จ้างซ่อมเต็นท์ผ้าใบ ๗,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.แสงเจริญคอนสตรัค/ หจก.แสงเจริญคอนสตรัค/ เป็นราคา
๑ รายการ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๑๒๖ จัดซ้ือวัสดุใช้บรรจุหีบห่อ ๖,๗๑๐ ตกลงราคา พันธ์ทองเทรดด้ิง/ พันธ์ทองเทรดด้ิง/ เป็นราคา
๗ รายการ ๖,๗๑๐ ๖,๗๑๐ ที่เหมาะสม

๑๒๗ จัดซ้ือวัสดุใช้บรรจุหีบห่อ ๗,๔๐๐ ตกลงราคา พันธ์ทองเทรดด้ิง/ พันธ์ทองเทรดด้ิง/ เป็นราคา
๓ รายการ ๗,๔๐๐ ๗,๔๐๐ ที่เหมาะสม



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

๑๒๘ จัดซ้ือตลับหมึกพิมพ์ ๗,๘๘๐ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ฯ/ หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ฯ/ เป็นราคา
๑๕ รายการ ๗,๘๘๐ ๗,๘๘๐ ที่เหมาะสม

๑๒๙ จัดซ้ือตลับหมึกพิมพ์ ๖,๐๕๐ ตกลงราคา หจก.สิบสามคอม/ หจก.สิบสามคอม/ เป็นราคา
๓ รายการ ๖,๐๕๐ ๖,๐๕๐ ที่เหมาะสม

๑๓๐ จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ๙,๑๙๖ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา
๑ รายการ ๙,๑๙๖ ๙,๑๙๖ ที่เหมาะสม

๑๓๑ จัดซ้ือพัสดุใช้ในกิจการช่างอากาศ ๙,๓๐๐ ตกลงราคา หจก.อุบลสหไพบูลย/์ หจก.อุบลสหไพบูลย/์ เป็นราคา
๔ รายการ ๙,๓๐๐ ๙,๓๐๐ ที่เหมาะสม

๑๓๒ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห ๕๔๖๐๙ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา
๖ รายการ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๑๓๓ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ กห ๕๐๐๔๔ ๕,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา
๑๒ รายการ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๑๓๔ จัดซ้ืออุปกรณ์ห้องน้ าอาคาร ๗,๔๒๔ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา
๑๒ รายการ ๗,๔๒๔ ๗,๔๒๔ ที่เหมาะสม

๑๓๕ จัดซ้ือพัสดุใช้ในกิจการช่างอากาศ ๕,๔๙๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๓ รายการ ๕,๔๙๕ ๕,๔๙๕ ที่เหมาะสม

๑๓๖ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๙,๒๐๙ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา
๕ รายการ ๙,๒๐๙ ๙,๒๐๙ ที่เหมาะสม

๑๓๗ จัดซ้ือวัสดุสายส่ือสาร ๗,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.สิบสามคอม/ หจก.สิบสามคอม/ เป็นราคา
๓ รายการ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๑๓๘ จัดซ้ือป้ายประชาสัมพันธ์ ๕,๕๔๕ ตกลงราคา ร้านนิวอาร์ต/ ร้านนิวอาร์ต/ เป็นราคา
๔ รายการ ๕,๕๔๕ ๕,๕๔๕ ที่เหมาะสม


