
              สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

                                        (ชือ่หนว่ยงาน) บน.๒๑ สขร.๑

                   วิธีเฉพาะเจาะจง

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๕,๔๗๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๕,๔๗๐ ๕,๔๗๐ ที่เหมาะสม

๒ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๙,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๙,๘๐๐ ๙,๘๐๐ ที่เหมาะสม
๓ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๙,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๙,๒๐๐ ๙,๒๐๐ ที่เหมาะสม
๔ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๙,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๙,๒๐๐ ๙,๒๐๐ ที่เหมาะสม
๕ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๙,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๙,๒๐๐ ๙,๒๐๐ ที่เหมาะสม
๖ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๙,๒๐๒ เฉพาะเจาะจง หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๙,๒๐๒ ๙,๒๐๒ ที่เหมาะสม
๗ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๙,๙๖๖ เฉพาะเจาะจง หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๙,๙๖๖ ๙,๙๖๖ ที่เหมาะสม
๘ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๕,๐๓๕ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๕,๐๓๕ ๕,๐๓๕ ที่เหมาะสม
๙ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๕,๗๕๙ เฉพาะเจาะจง ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๕,๗๕๙ ๕,๗๕๙ ที่เหมาะสม
๑๐ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๙,๔๖๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๙,๔๖๐ ๙,๔๖๐ ที่เหมาะสม



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

๑๑ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๖,๓๘๙ เฉพาะเจาะจง ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เปน็ราคา
๖,๓๘๙ ๖,๓๘๙ ที่เหมาะสม

๑๒ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๙,๕๔๕ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๙,๕๔๕ ๙,๕๔๕ ที่เหมาะสม

๑๓ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๕,๒๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๕,๒๕๐ ๕,๒๕๐ ที่เหมาะสม

๑๔ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๙,๖๙๒ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๙,๖๙๒ ๙,๖๙๒ ที่เหมาะสม

๑๕ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๙,๗๕๖ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๙,๗๕๖ ๙,๗๕๖ ที่เหมาะสม

๑๖ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๕,๕๘๙ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๕,๕๘๙ ๕,๕๘๙ ที่เหมาะสม

๑๗ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๙,๐๒๕ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๙,๐๒๕ ๙,๐๒๕ ที่เหมาะสม

๑๘ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๖,๗๑๑ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๖,๗๑๑ ๖,๗๑๑ ที่เหมาะสม

๑๙ ซ้ือ วัสดุ ส.ส.ต.สายส่ือสาร ๓๘,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อุบลสายฟ้า อิเลคทรอนคิ/ บ.อุบลสายฟ้า อิเลคทรอนคิ/ เปน็ราคา
๓๘,๙๐๐ ๓๘,๙๐๐ ที่เหมาะสม

๒๐ ซ้ือ วัสดุ ส.ส.ต.สายส่ือสาร ๒๗,๖๖๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ/ หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ/ เปน็ราคา
๒๗,๖๖๐ ๒๗,๖๖๐ ที่เหมาะสม

๒๑ ซ้ือ วัสดุก่อสร้าง ๒๗,๕๘๖ เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ เปน็ราคา
๒๗,๕๘๖ ๒๗,๕๘๖ ที่เหมาะสม



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

๒๒ ซ้ือ วัสดุก่อสร้าง ๑๕,๖๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เปน็ราคา
๑๕,๖๕๐ ๑๕,๖๕๐ ที่เหมาะสม

๒๓ จ้างก าจัดปลวก ๒๐,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เมเจอร์อุบลราชธาน/ี หจก.เมเจอร์อุบลราชธาน/ี เปน็ราคา
๒๐,๑๐๐ ๒๐,๑๐๐ ที่เหมาะสม

๒๔ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๑๒,๐๙๗ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๑๒,๐๙๗ ๑๒,๐๙๗ ที่เหมาะสม


