
              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
                         (ชือ่หน่วยงาน) บน.๒๑ สขร.๑

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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๑ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๖๘๔ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๔ รายการ ๖๘๔ ๖๘๔ ที่เหมาะสม
๒ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๓,๓๔๒ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๒ รายการ ๓,๓๔๒ ๓,๓๔๒ ที่เหมาะสม
๓ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๑,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๔ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๑,๓๐๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๖ รายการ ๑,๓๐๐ ๑,๓๐๐ ที่เหมาะสม
๕ ซ้ือตลับหมึก ๑,๗๐๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๗๐๐ ๑,๗๐๐ ที่เหมาะสม
๖ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๑,๘๐๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ ที่เหมาะสม
๗ ซ้ือสายไฟฟ้า ๓,๑๒๔ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓,๑๒๔ ๓,๑๒๔ ที่เหมาะสม
๘ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑,๐๓๕ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๗ รายการ ๑,๐๓๕ ๑,๐๓๕ ที่เหมาะสม
๙ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๔,๙๓๒ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๙ รายการ ๔,๙๓๒ ๔,๙๓๒ ที่เหมาะสม
๑๐ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๔,๙๗๔ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๖ รายการ ๔,๙๗๔ ๔,๙๗๔ ที่เหมาะสม
๑๑ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๑,๙๓๗ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๒ รายการ ๑,๙๓๗ ๑,๙๓๗ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๑๒ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๔,๒๗๔ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๑๓ รายการ ๔,๒๗๔ ๔,๒๗๔ ที่เหมาะสม
๑๓ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๘๔๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๑ รายการ ๘๔๐ ๘๔๐ ที่เหมาะสม
๑๔ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๔,๐๑๓ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๔ รายการ ๔,๐๑๓ ๔,๐๑๓ ที่เหมาะสม
๑๕ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๙๒๐ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๑,๙๒๐ ๑,๙๒๐ ที่เหมาะสม
๑๖ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๙๙๕ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๙๙๕ ๙๙๕ ที่เหมาะสม
๑๗ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๕๑๖ ตกลงราคา ร้านโอเคยนต์ คาร์/ ร้านโอเคยนต์ คาร์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๕๑๖ ๕๑๖ ที่เหมาะสม
๑๘ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๙๑๔ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๘ รายการ ๑,๙๑๔ ๑,๙๑๔ ที่เหมาะสม
๑๙ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๐๗๑ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๑,๐๗๑ ๑,๐๗๑ ที่เหมาะสม
๒๐ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๓๗๕ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๓๗๕ ๓๗๕ ที่เหมาะสม
๒๑ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๐๓๙ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๓ รายการ ๑,๐๓๙ ๑,๐๓๙ ที่เหมาะสม
๒๒ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๓,๗๘๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓,๗๘๐ ๓,๗๘๐ ที่เหมาะสม
๒๓ จ้างท าป้าย ๑,๖๐๐ ตกลงราคา ร้านปรารถนาป้ายตามส่ัง/ ร้านปรารถนาป้ายตามส่ัง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๒๔ จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ ๑,๙๕๐ ตกลงราคา ร้านชัยชนะพิมพ์ดีด/ ร้านชัยชนะพิมพ์ดีด/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๙๕๐ ๑,๙๕๐ ที่เหมาะสม
๒๕ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๒,๑๗๘ ตกลงราคา หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์/ หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์/ เป็นราคา

๙ รายการ ๒,๑๗๘ ๒,๑๗๘ ที่เหมาะสม
๒๖ ซ้ือรางปล๊ัก ๗๗๔ ตกลงราคา บ.อุบลสายฟ้า อิเลคทรอนิค จ ากัด/ บ.อุบลสายฟ้า อิเลคทรอนิค จ ากัด/ เป็นราคา

๑ รายการ ๗๗๔ ๗๗๔ ที่เหมาะสม
๒๗ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๒,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๒ รายการ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๒๘ ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๕๗๕ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑ รายการ ๕๗๕ ๕๗๕ ที่เหมาะสม
๒๙ ซ้ือตลับหมึก ๑,๔๘๐ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ เป็นราคา

๒ รายการ ๑,๔๘๐ ๑,๔๘๐ ที่เหมาะสม
๓๐ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๔,๖๘๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑๐ รายการ ๔,๖๘๐ ๔,๖๘๐ ที่เหมาะสม
๓๑ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๔,๒๘๕ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑๓ รายการ ๔,๒๘๕ ๔,๒๘๕ ที่เหมาะสม
๓๒ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๓,๗๙๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๘ รายการ ๓,๗๙๐ ๓,๗๙๐ ที่เหมาะสม
๓๓ ซ้ือตลับหมึก ๑,๑๒๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๑๒๐ ๑,๑๒๐ ที่เหมาะสม
๓๔ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๔,๙๔๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๔ รายการ ๔,๙๔๐ ๔,๙๔๐ ที่เหมาะสม
๓๕ ซ้ือวัสดุเตรียมงานรับ-ส่งเสด็จฯ ๑๙,๗๖๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑๐ รายการ ๑๙,๗๖๐ ๑๙,๗๖๐ ที่เหมาะสม
๓๖ ซ้ือเคร่ืองนอน ๘๙,๔๐๐ ตกลงราคา ศรีอุปลีสานเฟอร์นิเจอร์/ ศรีอุปลีสานเฟอร์นิเจอร์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๘๙,๔๐๐ ๘๙,๔๐๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๓๗ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๓๔,๒๙๖ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑๖ รายการ ๓๔,๒๙๖ ๓๔,๒๙๖ ที่เหมาะสม
๓๘ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๙๘,๔๘๔ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๙๘,๔๘๔ ๙๘,๔๘๔ ที่เหมาะสม
๓๙ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๙๙,๕๗๙ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๒๐ รายการ ๙๙,๕๗๙ ๙๙,๕๗๙ ที่เหมาะสม
๔๐ ซ้ือวัสดุส านักงานซ่อมบ ารุง ๑๑,๔๕๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๘ รายการ ๑๑,๔๕๐ ๑๑,๔๕๐ ที่เหมาะสม
๔๑ ซ้ือยางแอสฟัลติกส าเร็จรูป ๑๕,๖๐๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑๕,๖๐๐ ๑๕,๖๐๐ ที่เหมาะสม
๔๒ ซ้ือเวชภัณฑ์ ๗๘,๐๖๐ ตกลงราคา บ.ไอแคร์เมดิคัล/ บ.ไอแคร์เมดิคัล/ เป็นราคา

๑๕ รายการ ๗๘,๐๖๐ ๗๘,๐๖๐ ที่เหมาะสม
๔๓ ซ้ือเวชภัณฑ์ ๙๐,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.ภาสิน/ หจก.ภาสิน/ เป็นราคา

๔ รายการ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๔๔ ซ้ือยา ๕๑,๘๓๐ ตกลงราคา โรงงานเภสัชกรรมทหาร/ โรงงานเภสัชกรรมทหาร/ เป็นราคา

๘ รายการ ๕๑,๘๓๐ ๕๑,๘๓๐ ที่เหมาะสม
๔๕ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๑๖,๖๒๔ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เป็นราคา

๕ รายการ ๑๖,๖๒๔ ๑๖,๖๒๔ ที่เหมาะสม
๔๖ ซ้ือเคร่ืองนอน ๖๗,๑๐๐ ตกลงราคา ศรีอุปลีสานเฟอร์นิเจอร์/ ศรีอุปลีสานเฟอร์นิเจอร์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๖๗,๑๐๐ ๖๗,๑๐๐ ที่เหมาะสม
๔๗ ซ้ือเคร่ืองนอน ๘๐,๕๘๘ ตกลงราคา ศรีอุปลีสานเฟอร์นิเจอร์/ ศรีอุปลีสานเฟอร์นิเจอร์/ เป็นราคา

๓ รายการ ๘๐,๕๘๘ ๘๐,๕๘๘ ที่เหมาะสม
๔๘ ซ้ือวัสดุฝึกอาชีพ ๒๕,๑๐๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๑๒ รายการ ๒๕,๑๐๐ ๒๕,๑๐๐ ที่เหมาะสม
๔๙ ซ้ือวัสดุฝึกอาชีพ ๑๑,๑๐๖ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ ร้านอ้วนไดนาโมแอร์บัส/ เป็นราคา

๑๑ รายการ ๑๑,๑๐๖ ๑๑,๑๐๖ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๕๐ ซ้ือวัสดุฝึกอาชีพ ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๕๑ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๕,๓๘๒ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๓ รายการ ๕,๓๘๒ ๕,๓๘๒ ที่เหมาะสม
๕๒ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๗,๕๓๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๘ รายการ ๗,๕๓๐ ๗,๕๓๐ ที่เหมาะสม
๕๓ ซ้ือพัดลมโคจร ๘,๖๑๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๘,๖๑๐ ๘,๖๑๐ ที่เหมาะสม
๕๔ ซ้ือวัสดุเตรียมงานรับ-ส่งเสด็จฯ ๖,๓๗๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๒ รายการ ๖,๓๗๐ ๖,๓๗๐ ที่เหมาะสม
๕๕ ซ้ือวัสดุสายส่ือสาร ๗,๕๗๐ ตกลงราคา ร้านธงชัยคอมและอุปกรณ์/ ร้านธงชัยคอมและอุปกรณ์/ เป็นราคา

๕ รายการ ๗,๕๗๐ ๗,๕๗๐ ที่เหมาะสม
๕๖ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๗,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านนิวอาร์ต/ ร้านนิวอาร์ต/ เป็นราคา

๑ รายการ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๕๗ จ้างซ่อมชุดรับแขก ๗,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๕๘ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๕,๒๘๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๗ รายการ ๕,๒๘๐ ๕,๒๘๐ ที่เหมาะสม
๕๙ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๕,๗๑๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑ รายการ ๕,๗๑๐ ๕,๗๑๐ ที่เหมาะสม
๖๐ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๖,๘๘๐ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๖,๘๘๐ ๖,๘๘๐ ที่เหมาะสม
๖๑ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๖,๒๖๐ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๖,๒๖๐ ๖,๒๖๐ ที่เหมาะสม


