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

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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๑ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๑๗๗ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๓ รายการ ๑,๑๗๗ ๑,๑๗๗ ที่เหมาะสม
๒ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๑๒๘ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๓ รายการ ๑,๑๒๘ ๑,๑๒๘ ที่เหมาะสม
๓ จัดซ้ือมือเปิดฝากระบะท้าย ๘๓๓ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๘๓๓ ๘๓๓ ที่เหมาะสม
๔ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๘๒๒ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๘๒๒ ๘๒๒ ที่เหมาะสม
๕ จัดซ้ือสายเบรกมือครบชุด ๙๑๐ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๙๑๐ ๙๑๐ ที่เหมาะสม
๖ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๐๒๗ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑,๐๒๗ ๑,๐๒๗ ที่เหมาะสม
๗ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๔,๓๐๔ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๔ รายการ ๔,๓๐๔ ๔,๓๐๔ ที่เหมาะสม
๘ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๕๘๐ ตกลงราคา ร้านโอเคยนต์ คาร์/ ร้านโอเคยนต์ คาร์/ เป็นราคา

๓ รายการ ๕๘๐ ๕๘๐ ที่เหมาะสม
๙ จ้างซ่อมแม่แรง ๔๕๐ ตกลงราคา ร้านอรุณชัย/ ร้านอรุณชัย/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔๕๐ ๔๕๐ ที่เหมาะสม
๑๐ จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ๒,๙๕๐ ตกลงราคา ร้านอ้วนไดนาโม-แอร์/ ร้านอ้วนไดนาโม-แอร์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒,๙๕๐ ๒,๙๕๐ ที่เหมาะสม
๑๑ จ้างซ่อมรถยนต์ขนาดเล็ก ๑,๗๕๐ ตกลงราคา ส.ศักด์ิยนต์ แอร์ ประดับยนต์/ ส.ศักด์ิยนต์ แอร์ ประดับยนต์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๗๕๐ ๑,๗๕๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๑๒ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งน าขบวน ๔,๕๐๐ ตกลงราคา ส.ศักด์ิยนต์ แอร์ ประดับยนต์/ ส.ศักด์ิยนต์ แอร์ ประดับยนต์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๑๓ จ้างซ่อมรถยนต์กิจการพิเศษ ๑,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านเกียรติศักด์ิหม้อน้ า/ ร้านเกียรติศักด์ิหม้อน้ า/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๑๔ จ้างซ่อมรถยนต์ ๑,๕๕๐ ตกลงราคา หจก.คาร์คลินิกเอกซ์เพรส/ หจก.คาร์คลินิกเอกซ์เพรส/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๕๕๐ ๑,๕๕๐ ที่เหมาะสม
๑๕ จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๗๙๐ ตกลงราคา ร้านวิทยามอเตอร์แอร์/ ร้านวิทยามอเตอร์แอร์/ เป็นราคา

๓ รายการ ๗๙๐ ๗๙๐ ที่เหมาะสม
๑๖ จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๗๐๕ ตกลงราคา ร้านวิทยามอเตอร์แอร์/ ร้านวิทยามอเตอร์แอร์/ เป็นราคา

๓ รายการ ๗๐๕ ๗๐๕ ที่เหมาะสม
๑๗ จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๑,๕๗๗ ตกลงราคา ร้านวิทยามอเตอร์แอร์/ ร้านวิทยามอเตอร์แอร์/ เป็นราคา

๖ รายการ ๑,๕๗๗ ๑,๕๗๗ ที่เหมาะสม
๑๘ จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๔,๑๘๒ ตกลงราคา ร้านวิทยามอเตอร์แอร์/ ร้านวิทยามอเตอร์แอร์/ เป็นราคา

๗ รายการ ๔,๑๘๒ ๔,๑๘๒ ที่เหมาะสม
๑๙ จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๔,๔๐๖ ตกลงราคา ร้านวิทยามอเตอร์แอร์/ ร้านวิทยามอเตอร์แอร์/ เป็นราคา

๘ รายการ ๔,๔๐๖ ๔,๔๐๖ ที่เหมาะสม
๒๐ จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๑,๘๘๐ ตกลงราคา ร้านวิทยามอเตอร์แอร์/ ร้านวิทยามอเตอร์แอร์/ เป็นราคา

๖ รายการ ๑,๘๘๐ ๑,๘๘๐ ที่เหมาะสม
๒๑ จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๓,๙๐๗ ตกลงราคา ร้านวิทยามอเตอร์แอร์/ ร้านวิทยามอเตอร์แอร์/ เป็นราคา

๗ รายการ ๓,๙๐๗ ๓,๙๐๗ ที่เหมาะสม
๒๒ จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๒,๒๙๔ ตกลงราคา ร้านวิทยามอเตอร์แอร์/ ร้านวิทยามอเตอร์แอร์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๒,๒๙๔ ๒,๒๙๔ ที่เหมาะสม
๒๓ ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๔,๘๐๐ ตกลงราคา บ.สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จ ากัด/ บ.สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จ ากัด/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๒๔ จัดซ้ือกระจกสีชา ๒,๔๗๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๒ รายการ ๒,๔๗๕ ๒,๔๗๕ ที่เหมาะสม
๒๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๔,๓๑๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๓๑๐ ๔,๓๑๐ ที่เหมาะสม
๒๖ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓,๘๔๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๗ รายการ ๓,๘๔๐ ๓,๘๔๐ ที่เหมาะสม
๒๗ จัดซ้ือผ้าใบเต็นท์ ๑,๒๐๐ ตกลงราคา หจก.แสงเจริญ คอนสตรัคชัน่ฯ/ หจก.แสงเจริญ คอนสตรัคชัน่ฯ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ที่เหมาะสม
๒๘ จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๓,๗๙๕ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓,๗๙๕ ๓,๗๙๕ ที่เหมาะสม
๒๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒,๒๙๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๑๓ รายการ ๒,๒๙๕ ๒,๒๙๕ ที่เหมาะสม
๓๐ จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๓,๘๐๕ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๒ รายการ ๓,๘๐๕ ๓,๘๐๕ ที่เหมาะสม
๓๑ จัดซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๔,๓๐๙ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑๐ รายการ ๔,๓๐๙ ๔,๓๐๙ ที่เหมาะสม
๓๒ จัดซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๒,๐๔๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๒ รายการ ๒,๐๔๐ ๒,๐๔๐ ที่เหมาะสม
๓๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒,๕๓๘ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๘ รายการ ๒,๕๓๘ ๒,๕๓๘ ที่เหมาะสม
๓๔ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑,๖๕๕ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑,๖๕๕ ๑,๖๕๕ ที่เหมาะสม
๓๕ ซ้ือตลับหมึก ๔,๗๗๐ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ เป็นราคา

๓ รายการ ๔,๗๗๐ ๔,๗๗๐ ที่เหมาะสม
๓๖ จ้างท าตรายาง ๔,๘๓๐ ตกลงราคา ร้านทอสิริพร้ินต้ิง/ ร้านทอสิริพร้ินต้ิง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๘๓๐ ๔,๘๓๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๓๗ ซ้ือวัสดุส่ือสาร ๒,๓๑๐ ตกลงราคา อุบลสายฟ้า อิเลคทรอนิค / อุบลสายฟ้า อิเลคทรอนิค / เป็นราคา

๓ รายการ ๒,๓๑๐ ๒,๓๑๐ ที่เหมาะสม
๓๘ ซ้ือป้ายตัวอักษรสแตนเลส ๖๐๐ ตกลงราคา ร้านปรารถนาตามส่ัง/ ร้านปรารถนาตามส่ัง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๖๐๐ ๖๐๐ ที่เหมาะสม
๓๙ ซ้ือป้ายสติกเกอร์ ๙๐๐ ตกลงราคา ร้านนิวอาร์ต/ ร้านนิวอาร์ต/ เป็นราคา

๑ รายการ ๙๐๐ ๙๐๐ ที่เหมาะสม
๔๐ ภาพาถ่ายผู้บังคับบัญชา ๑,๘๖๐ ตกลงราคา ร้านเนมโฟโต้/ ร้านเนมโฟโต้/ เป็นราคา

๒ รายการ ๑,๘๖๐ ๑,๘๖๐ ที่เหมาะสม
๔๑ ซ้ือป้ายไวนิล ๔,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านนิวอาร์ต/ ร้านนิวอาร์ต/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๔๒ ภาพพระบรมยาลักษณ์ ๑,๐๕๐ ตกลงราคา ร้านนิวอาร์ต/ ร้านนิวอาร์ต/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๐๕๐ ๑,๐๕๐ ที่เหมาะสม
๔๓ ซ้ือป้ายไวนิล ๓,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านนิวอาร์ต/ ร้านนิวอาร์ต/ เป็นราคา

๒ รายการ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๔๔ ซ้ือหมึก ๑,๗๕๐ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ เป็นราคา

๖ รายการ ๑,๗๕๐ ๑,๗๕๐ ที่เหมาะสม
๔๕ ซ้ือหมึก ๑,๗๕๐ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท. แอนด์ คอมฯ/ หจก.พ.ีซี.เนท. แอนด์ คอมฯ/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑,๗๕๐ ๑,๗๕๐ ที่เหมาะสม
๔๖ จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ๒,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านเอ็มดีแอร์/ ร้านเอ็มดีแอร์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๔๗ จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ๗๐๐ ตกลงราคา ร้านชัยชาญการไฟฟ้า/ ร้านชัยชาญการไฟฟ้า/ เป็นราคา

๑ รายการ ๗๐๐ ๗๐๐ ที่เหมาะสม
๔๘ จ้างซ่อมรถบรรทุก ๑,๗๑๐ ตกลงราคา หจก.อุบลวิบูลย/์ หจก.อุบลวิบูลย/์ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๗๑๐ ๑,๗๑๐ ที่เหมาะสม
๔๙ จ้างซ่อมรถพยาบาล ๔,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านอ้วนไดนาโมแอร์บัส/ ร้านอ้วนไดนาโมแอร์บัส/ เป็นราคา

๑๖ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๕๐ จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ๕๙๐ ตกลงราคา หจก.คาร์คลินิคเอ็กซ์เพรส/ หจก.คาร์คลินิคเอ็กซ์เพรส/ เป็นราคา

๑ รายการ ๕๙๐ ๕๙๐ ที่เหมาะสม
๕๑ จ้างซ่อมรถยนต์รับรอง ๓,๔๘๐ ตกลงราคา หจกก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจกก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓,๔๘๐ ๓,๔๘๐ ที่เหมาะสม
๕๒ ซ้ือวัสดุส่ือสาร ๑๒,๕๐๐ ตกลงราคา บ.อุบลสายฟ้าฯ/ บ.อุบลสายฟ้าฯ/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๕๓ ซ้ือวัสดุส่ือสาร ๑๒,๒๐๐ ตกลงราคา บ.อุบลสายฟ้าฯ/ บ.อุบลสายฟ้าฯ/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑๒,๒๐๐ ๑๒,๒๐๐ ที่เหมาะสม
๕๔ ซ้ือวัสดุส่ือสาร ๑๒,๐๐๐ ตกลงราคา บ.อุบลสายฟ้าฯ/ บ.อุบลสายฟ้าฯ/ เป็นราคา

๖ รายการ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๕๕ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐,๓๙๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๗ รายการ ๓๐,๓๙๕ ๓๐,๓๙๕ ที่เหมาะสม
๕๖ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๙,๒๙๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๕ รายการ ๒๙,๒๙๐ ๒๙,๒๙๐ ที่เหมาะสม
๕๗ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๒,๑๘๐ ตกลงราคา รจนาผ้าม่าน/ รจนาผ้าม่าน/ เป็นราคา

๓ รายการ ๑๒,๑๘๐ ๑๒,๑๘๐ ที่เหมาะสม
๕๘ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑๑,๕๐๐ ๑๑,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๕๙ ซ้ือวัสดุรับ-ส่งเสด็จฯ ๘๕,๖๕๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑๖ รายการ ๘๕,๖๕๐ ๘๕,๖๕๐ ที่เหมาะสม
๖๐ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๕,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท. แอนด์ คอมฯ/ หจก.พ.ีซี.เนท. แอนด์ คอมฯ/ เป็นราคา

๒ รายการ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๖๑ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕,๘๕๐ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท. แอนด์ คอมฯ/ หจก.พ.ีซี.เนท. แอนด์ คอมฯ/ เป็นราคา

๘ รายการ ๒๕,๘๕๐ ๒๕,๘๕๐ ที่เหมาะสม
๖๒ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐,๘๙๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๓๕ รายการ ๓๐,๘๙๕ ๓๕,๐๐๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๖๓ ซ้ือวัสดุรับ-ส่งบุคคลส าคัญ ๓๐,๖๔๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑๐ รายการ ๓๐,๖๔๐ ๓๐,๖๔๐ ที่เหมาะสม
๖๔ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๕๘,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑๙ รายการ ๕๘,๐๐๐ ๕๘,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๖๕ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๔๖,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑๘ รายการ ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๖๖ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๖๗ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๑๕,๔๕๘ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๓ รายการ ๑๕,๔๕๘ ๑๕,๔๕๘ ที่เหมาะสม
๖๘ ซ้ือเคร่ืองนอนประจ าศูนย์ ๑๗,๖๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๒ รายการ ๑๗,๖๐๐ ๑๗,๖๐๐ ที่เหมาะสม
๖๙ ซ้ือของใช้ส่วนตัวผู้เข้ารับการบ าฯ ๓๓,๒๕๐ ตกลงราคา หจก.ภาดาการ์เมนท์/ หจก.ภาดาการ์เมนท์/ เป็นราคา

๑๑ รายการ ๓๓,๒๕๐ ๓๓,๒๕๐ ที่เหมาะสม
๗๐ ซ้ือเคร่ืองแต่งกายประจ าตัวฯ ๖๖,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.ภาดาการ์เมนท์/ หจก.ภาดาการ์เมนท์/ เป็นราคา

๑๑ รายการ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๗๑ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๖,๑๙๔ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๔๑ รายการ ๑๖,๑๙๔ ๑๖,๑๙๔ ที่เหมาะสม
๗๒ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๖,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๓๓ รายการ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๗๓ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๘,๘๐๐ ตกลงราคา รจนาผ้าม่าน/ รจนาผ้าม่าน/ เป็นราคา

๑ รายการ ๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ ที่เหมาะสม
๗๔ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๖,๙๖๐ ตกลงราคา ร้านนิวอาร์ต/ ร้านนิวอาร์ต/ เป็นราคา

๒ รายการ ๖,๙๖๐ ๖,๙๖๐ ที่เหมาะสม
๗๕ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๘,๓๒๖ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒๒ รายการ ๘,๓๒๖ ๘,๓๒๖ ที่เหมาะสม



                  - ๗ -
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป
๖๓ ซ้ือวัสดุรับ-ส่งบุคคลส าคัญ ๘,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๙ รายการ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๖๔ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๗,๒๕๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๑ รายการ ๗,๒๕๐ ๗,๒๕๐ ที่เหมาะสม
๖๕ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๙,๓๓๘ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๒ รายการ ๙,๓๓๘ ๙,๓๓๘ ที่เหมาะสม
๖๖ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๙,๒๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๖ รายการ ๙,๒๐๐ ๙,๒๐๐ ที่เหมาะสม
๖๗ ซ้ือวัสดุรับ-ส่งบุคคลส าคัญ ๖,๗๗๖ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๑๑ รายการ ๖,๗๗๖ ๖,๗๗๖ ที่เหมาะสม


