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

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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๑ จัดซ้ือธงชาติ ๒,๓๒๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๒ รายการ ๒,๓๒๐ ๒,๓๒๐ ที่เหมาะสม
๒ จัดซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๓,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๗ รายการ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๓ จัดซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๑,๙๗๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๗ รายการ ๑,๙๗๐ ๑,๙๗๐ ที่เหมาะสม
๔ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑,๒๗๑ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๘ รายการ ๑,๒๗๑ ๑,๒๗๑ ที่เหมาะสม
๕ จัดซ้ือยางใน ๔,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยน์ฯ/ หจก.ถาวรยางยน์ฯ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๖ จัดซ้ือสายไฮดรอลิค ๔,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านอุบลการแทร็คเตอร์/ ร้านอุบลการแทร็คเตอร์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๓,๒๒๔ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๘ รายการ ๓,๒๒๔ ๓,๒๒๔ ที่เหมาะสม
๘ จัดซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๒,๙๔๔ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๕ รายการ ๒,๙๔๔ ๒,๙๔๔ ที่เหมาะสม
๙ จัดซ้ือหลอดโคมไฟ ๑,๕๑๔ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๒ รายการ ๑,๕๑๔ ๑,๕๑๔ ที่เหมาะสม
๑๐ จัดซ้ือป้ายต้ังโต๊ะ ๔,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๑๑ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑,๘๔๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๗ รายการ ๑,๘๔๐ ๑,๘๔๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๑๒ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๕๐๐ ตกลงราคา ร้านโอเคยนต์ คาร์/ ร้านโอเคยนต์ คาร์/ เป็นราคา

๓ รายการ ๕๐๐ ๕๐๐ ที่เหมาะสม
๑๓ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๐๗๐ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๑,๐๗๐ ๑,๐๗๐ ที่เหมาะสม
๑๔ จัดซ้ือกรองหล่อล่ืน ๓๐๐ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓๐๐ ๓๐๐ ที่เหมาะสม
๑๕ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๕๑๓ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๕๑๓ ๕๑๓ ที่เหมาะสม
๑๖ จัดซ้ือชุดซ่อมปัม้น้ า ๒๙๙ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒๙๙ ๒๙๙ ที่เหมาะสม
๑๗ จัดซ้ือผ้าดิสก์เบรกหน้า ๔๘๒ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔๘๒ ๔๘๒ ที่เหมาะสม
๑๘ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๗๙๘ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑,๗๙๘ ๑,๗๙๘ ที่เหมาะสม
๑๙ จัดซ้ือกรองอากาศ ๒,๕๖๘ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒,๕๖๘ ๒,๕๖๘ ที่เหมาะสม
๒๐ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๓,๑๕๑ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๕ รายการ ๓,๑๕๑ ๓,๑๕๑ ที่เหมาะสม
๒๑ จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๑,๑๕๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ที่เหมาะสม
๒๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒,๑๓๑ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๘ รายการ ๒,๑๓๑ ๒,๑๓๑ ที่เหมาะสม
๒๓ จัดซ้ือหมึกเติมเคร่ืองปร้ิน ๒,๖๙๕ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์ฯ/ หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์ฯ/ เป็นราคา

๕ รายการ ๒,๖๙๕ ๒,๖๙๕ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๒๔ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑,๑๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๘ รายการ ๑,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ที่เหมาะสม
๒๕ จ้างซ่อมไดร์ชาร์จรถบรรทุก ๔,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านเอเชียอิเล็คตริค/ ร้านเอเชียอิเล็คตริค/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๒๖ จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ๔,๕๐๐ ตกลงราคา โรงกลึงสมโรจน์การช่าง/ โรงกลึงสมโรจน์การช่าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๒๗ จ้างซ่อมรถยนต์สงคราม ๑,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านนครินทร์ไดนาโม/ ร้านนครินทร์ไดนาโม/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑๕๐๐ ๑๕๐๐ ที่เหมาะสม
๒๘ จ้างซ่อมรถไฟฟ้า ๒๐๐ ตกลงราคา ร้านจุติโชคยางเปอร์เซนต์/ ร้านจุติโชคยางเปอร์เซนต์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒๐๐ ๒๐๐ ที่เหมาะสม
๒๙ จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ๔,๙๒๒ ตกลงราคา ร้านเต้ียเซอร์วิสแอร์/ ร้านเต้ียเซอร์วิสแอร์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๙๒๒ ๔,๙๒๒ ที่เหมาะสม
๓๐ จ้างซ่อมรถยนต์สงคราม ๙๙๐ ตกลงราคา ร้านอูว่ิบูลย์/ ร้านอูว่ิบูลย์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๙๙๐ ๙๙๐ ที่เหมาะสม
๓๑ จ้างซ่อมรถยนต์สงคราม ๙๙๐ ตกลงราคา ร้านอูว่ิบูลย์/ ร้านอูว่ิบูลย์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๙๙๐ ๙๙๐ ที่เหมาะสม
๓๒ จ้างซ่อมรถยนต์สงคราม ๒,๙๙๖ ตกลงราคา ร้านเต้ียเซอร์วิสแอร์/ ร้านเต้ียเซอร์วิสแอร์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒,๙๙๖ ๒,๙๙๖ ที่เหมาะสม
๓๓ จ้างซ่อมรถบรรทุกขนาดเล็ก ๘๕๖ ตกลงราคา ร้านเต้ียเซอร์วิสแอร์/ ร้านเต้ียเซอร์วิสแอร์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๘๕๖ ๘๕๖ ที่เหมาะสม
๓๔ ซ้ือร่มสีด า ๗,๕๖๐ ตกลงราคา ร้านสุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ ร้านสุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๗,๕๖๐ ๗,๕๖๐ ที่เหมาะสม
๓๕ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๗,๖๖๓ ตกลงราคา ร้านสุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ ร้านสุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑๖ รายการ ๗,๖๖๓ ๗,๖๖๓ ที่เหมาะสม
๓๖ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๕,๙๐๖ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เป็นราคา

๔ รายการ ๕,๙๐๖ ๕,๙๐๖ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๓๗ จัดซ้ือวัสดุสายส่ือสาร ๙,๙๔๐ ตกลงราคา ร้านรุ่งโรจน์ส่ือสาร/ ร้านรุ่งโรจน์ส่ือสาร/ เป็นราคา

๓ รายการ ๙,๙๔๐ ๙,๙๔๐ ที่เหมาะสม
๓๘ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๗,๙๖๖ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เป็นราคา

๓ รายการ ๗,๙๖๖ ๗,๙๖๖ ที่เหมาะสม
๓๙ ซ้ือหมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ ๕,๔๕๐ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ฯ/ หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ฯ/ เป็นราคา

๓ รายการ ๕,๔๕๐ ๕,๔๕๐ ที่เหมาะสม
๔๐ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐,๓๕๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๕ รายการ ๑๐,๓๕๐ ๑๐,๓๕๐ ที่เหมาะสม
๔๑ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕,๙๖๐ ตกลงราคา ร้านเพ็ญพิตรา พลาสติก/ ร้านเพ็ญพิตรา พลาสติก/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑๕,๙๖๐ ๑๕,๙๖๐ ที่เหมาะสม
๔๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐,๓๖๔ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑๐ รายการ ๑๐,๓๖๔ ๑๐,๓๖๔ ที่เหมาะสม
๔๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๖,๒๕๐ ตกลงราคา บ.คอมฟอร์ม/ บ.คอมฟอร์ม/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑๖,๒๕๐ ๑๖,๒๕๐ ที่เหมาะสม
๔๔ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๒๕,๒๑๖ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เป็นราคา

๘ รายการ ๒๕,๒๑๖ ๒๕,๒๑๖ ที่เหมาะสม
๔๕ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๑๒,๘๔๙ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เป็นราคา

๕ รายการ ๑๒,๘๔๙ ๑๒,๘๔๙ ที่เหมาะสม
๔๖ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๑๒,๒๔๔ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เป็นราคา

๒ รายการ ๑๒,๒๔๔ ๑๒,๒๔๔ ที่เหมาะสม
๔๗ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๑๒,๖๔๒ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เป็นราคา

๓ รายการ ๑๒,๖๔๒ ๑๒,๖๔๒ ที่เหมาะสม
๔๘ จัดซ้ือวัสดุ ส.ส.ต.สายส่ือสาร ๔๔,๑๐๐ ตกลงราคา หจก.สิบสามคอม/ หจก.สิบสามคอม/ เป็นราคา

๑๕ รายการ ๔๔,๑๐๐ ๔๔,๑๐๐ ที่เหมาะสม
๔๙ จัดซ้ือวัสดุเตรียมรับ-ส่งเสด็จฯ ๕๖,๐๙๕ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๘ รายการ ๕๖,๐๙๕ ๕๖,๐๙๕ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๕๐ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๒๔,๗๓๐ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เป็นราคา

๕ รายการ ๒๔,๗๓๐ ๒๔,๗๓๐ ที่เหมาะสม
๕๑ จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๑๒,๕๑๐ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ฯ/ หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ฯ/ เป็นราคา

๑๐ รายการ ๑๒,๕๑๐ ๑๒,๕๑๐ ที่เหมาะสม


