
              สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

                                        (ชือ่หนว่ยงาน) บน.๒๑ สขร.๑

                   วิธีเฉพาะเจาะจง

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๗,๐๖๕ เฉพาะเจาะจง สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๗,๐๖๕ ๗,๐๖๕ ที่เหมาะสม

๒ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๘,๓๕๕ เฉพาะเจาะจง สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๘,๓๕๕ ๘,๓๕๕ ที่เหมาะสม
๓ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๖,๓๖๒ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๖,๓๖๒ ๖,๓๖๒ ที่เหมาะสม
๔ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๘,๙๕๕ เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลสหไพบลู/ หจก.อุบลสหไพบลู/ เปน็ราคา

๘,๙๕๕ ๘,๙๕๕ ที่เหมาะสม
๕ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๙,๘๑๕ เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลสหไพบลู/ หจก.อุบลสหไพบลู/ เปน็ราคา

๙,๘๑๕ ๙,๘๑๕ ที่เหมาะสม
๖ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๘,๒๑๖ เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลสหไพบลู/ หจก.อุบลสหไพบลู/ เปน็ราคา

๘,๒๑๖ ๘,๒๑๖ ที่เหมาะสม
๗ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๘,๓๕๕ เฉพาะเจาะจง สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๘,๓๕๕ ๘,๓๕๕ ที่เหมาะสม
๘ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๖,๔๗๔ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา

๖,๔๗๔ ๖,๔๗๔ ที่เหมาะสม
๙ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมแทน่ธงชัยฯ ๕,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา

๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๑๐ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๕,๑๒๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา

๕,๑๒๐ ๕,๑๒๐ ที่เหมาะสม



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

๑๑ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๕,๓๕๗ เฉพาะเจาะจง หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เปน็ราคา
๕,๓๕๗ ๕,๓๕๗ ที่เหมาะสม

๑๒ ซ้ือวัสดุสายส่ือสาร ๖,๘๖๕ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๖,๘๖๕ ๖,๘๖๕ ที่เหมาะสม

๑๓ ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๑๔ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๙,๙๒๕ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.เทพพนมการโยธา/ เปน็ราคา
๙,๙๒๕ ๙,๙๒๕ ที่เหมาะสม

๑๕ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๙,๘๒๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๙,๘๒๐ ๙,๘๒๐ ที่เหมาะสม

๑๖ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๙,๒๒๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๙,๒๒๐ ๙,๒๒๐ ที่เหมาะสม

๑๗ ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ๖,๐๗๕ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๖,๐๗๕ ๖,๐๗๕ ที่เหมาะสม

๑๘ ซ้ืออะไหล่ตัดหญ้า ๕,๙๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลสหไพบลู/ หจก.อุบลสหไพบลู/ เปน็ราคา
๕,๙๕๐ ๕,๙๕๐ ที่เหมาะสม

๑๙ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๕,๑๑๓ เฉพาะเจาะจง สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา
๕,๑๑๓ ๕,๑๑๓ ที่เหมาะสม

๒๐ ซ้ือ ส.ส.ต.ส่ือสาร ๖,๕๑๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสงวนการไฟฟ้า/ ร้านแสงสงวนการไฟฟ้า/ เปน็ราคา
๖,๕๑๐ ๖,๕๑๐ ที่เหมาะสม

๒๑ ซ้ือหมอนอิง ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รจนาผ้าม่าน/ รจนาผ้าม่าน/ เปน็ราคา
๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ที่เหมาะสม



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

๒๒ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๗,๒๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๗,๒๘๐ ๗,๒๘๐ ที่เหมาะสม

๒๓ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๕,๙๖๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา
๕,๙๖๐ ๕,๙๖๐ ที่เหมาะสม

๒๔ ซ้ืออุปกรณ์ก่อสร้าง ๕,๖๑๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลสหไพบลู/ หจก.อุบลสหไพบลู/ เปน็ราคา
๕,๖๑๐ ๕,๖๑๐ ที่เหมาะสม

๒๕ ซ้ือวัสดุเพื่อใช้เตรียมงานรับ-ส่งฯ ๕,๘๘๑ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๕,๘๘๑ ๕,๘๘๑ ที่เหมาะสม

๒๖ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๑๑,๒๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๑๑,๒๕๐ ๑๑,๒๕๐ ที่เหมาะสม

๒๗ ซ้ือวัสดุเพื่อใช้เตรียมงานรับ-ส่งฯ ๒๑,๐๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๒๑,๐๒๐ ๒๑,๐๒๐ ที่เหมาะสม

๒๘ ซ้ือวัสดุเพื่อใช้เตรียมงานรับ-ส่งฯ ๒๐,๔๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๒๐,๔๒๐ ๒๐,๔๒๐ ที่เหมาะสม

๒๙ ซ้ือ ส.ส.ต.สายพลาธิการ ๑๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๓๐ ซ้ืออุปกรณ์ก่อสร้าง ๑๓,๗๑๑ เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลสหไพบลู/ หจก.อุบลสหไพบลู/ เปน็ราคา
๑๓,๗๑๑ ๑๓,๗๑๑ ที่เหมาะสม

๓๑ ซ้ือ ส.ส.ต.ส่ือสาร ๑๘,๘๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์/ หจก.อุบลคอมพิวเตอร์/ เปน็ราคา
๑๘,๘๕๐ ๑๘,๘๕๐ ที่เหมาะสม

๓๒ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๓๗,๗๕๗ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๓๗,๗๕๗ ๓๗,๗๕๗ ที่เหมาะสม

๓๓ ซ้ือวัสดุสายส่ือสาร ๒๗,๒๙๕ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๒๗,๒๙๕ ๒๗,๒๙๕ ที่เหมาะสม



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

๓๔ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๒๐,๒๓๒ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๒๐,๒๓๒ ๒๐,๒๓๒ ที่เหมาะสม

๓๕ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๒๓,๓๑๕ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๒๓,๓๑๕ ๒๓,๓๑๕ ที่เหมาะสม

๓๖ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๒๐,๔๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๒๐,๔๒๐ ๒๐,๔๒๐ ที่เหมาะสม

๓๗ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๒๒,๒๐๗ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.เทพพนมการโยธา/ เปน็ราคา
๒๒,๒๐๗ ๒๒,๒๐๗ ที่เหมาะสม

๓๘ ซ้ือวัสดุสายช่างอากาศ ๑๗,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๑๗,๖๐๐ ๑๗,๖๐๐ ที่เหมาะสม

๓๙ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๔๐ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๒๐,๘๕๗ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๒๐,๘๕๗ ๒๐,๘๕๗ ที่เหมาะสม

๔๑ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๒๐,๖๐๗ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๒๐,๖๐๗ ๒๐,๖๐๗ ที่เหมาะสม

๔๒ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๒๖,๙๒๙ เฉพาะเจาะจง หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เปน็ราคา
๒๖,๙๒๙ ๒๖,๙๒๙ ที่เหมาะสม

๔๓ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑๑,๑๔๖ เฉพาะเจาะจง หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เปน็ราคา
๑๑,๑๔๖ ๑๑,๑๔๖ ที่เหมาะสม

๔๔ ซ้ือวัสดุไฟฟ้า ๑๔,๖๙๑ เฉพาะเจาะจง หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เปน็ราคา
๑๔,๖๙๑ ๑๔,๖๙๑ ที่เหมาะสม



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

๔๕ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑๐,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เปน็ราคา
๑๐,๘๐๐ ๑๐,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๔๖ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๔๗ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๔๘ ซ้ือธงตราสัญลักษณ์ ๑๐,๘๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.เทพพนมการโยธา/ เปน็ราคา
๑๐,๘๕๐ ๑๐,๘๕๐ ที่เหมาะสม

๔๙ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๓๑,๔๘๖ เฉพาะเจาะจง สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา
๓๑,๔๘๖ ๓๑,๔๘๖ ที่เหมาะสม

๕๐ จ้าง ท าปา้ยโฆษณา ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง เค อาร์ สปอร์ต/ เค อาร์ สปอร์ต/ เปน็ราคา
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๕๑ ซ้ือวัสดุไฟฟ้า ๑๔,๑๐๕ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๑๔,๑๐๕ ๑๔,๑๐๕ ที่เหมาะสม

๕๒ ซ้ือ ส.ส.ต.ส่ือสาร ๑๒,๐๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ฯ/ หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ฯ/ เปน็ราคา
๑๒,๐๘๐ ๑๒,๐๘๐ ที่เหมาะสม

๕๓ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๑๔,๒๘๑ เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา
๑๔,๒๘๑ ๑๔,๒๘๑ ที่เหมาะสม


