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

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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๑ จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา ๔,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๕ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓,๒๐๒ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๕ รายการ ๓,๒๐๒ ๓,๒๐๒ ที่เหมาะสม
๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒,๙๖๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๕ รายการ ๒,๙๖๐ ๒,๙๖๐ ที่เหมาะสม
๔ จัดซ้ือ Board Power Supply ๔,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านอุบลสายฟ้า/ ร้านอุบลสายฟ้า/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๕ จัดซ้ือหมึกเติมเคร่ืองปร้ิน ๓,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ เป็นราคา

๔ รายการ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๖ จัดซ้ือตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๔,๑๖๐ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ เป็นราคา

๔ รายการ ๔,๑๖๐ ๔,๑๖๐ ที่เหมาะสม
๗ จัดซ้ือตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๓,๓๘๐ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓,๓๘๐ ๓,๓๘๐ ที่เหมาะสม
๘ จ้างท าตรายาง ๑,๘๗๐ ตกลงราคา ร้านทอสิริพร้ินต้ิง/ ร้านทอสิริพร้ินต้ิง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๘๗๐ ๑,๘๗๐ ที่เหมาะสม
๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓,๑๖๔ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑๑ รายการ ๓,๑๖๔ ๓,๑๖๔ ที่เหมาะสม
๑๐ จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๑,๖๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๒ รายการ ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ ที่เหมาะสม
๑๑ จัดซ้ือธงชาติ ๒,๙๙๕ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๒ รายการ ๒,๙๙๕ ๒,๙๙๕ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๑๒ จัดซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๔,๒๔๗ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๕ รายการ ๔,๒๔๗ ๔,๒๔๗ ที่เหมาะสม
๑๓ จัดซ้ือเคร่ืองค านวณ ๕๕๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑ รายการ ๕๕๐ ๕๕๐ ที่เหมาะสม
๑๔ จัดซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๓,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑๔ รายการ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๑๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๓,๗๐๖ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๖ รายการ ๓,๗๐๖ ๓,๗๐๖ ที่เหมาะสม
๑๖ จัดซ้ือกระจกใส ๓๒๘ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๒ รายการ ๓๒๘ ๓๒๘ ที่เหมาะสม
๑๗ จัดซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๒,๔๖๘ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๘ รายการ ๒,๔๖๘ ๒,๔๖๘ ที่เหมาะสม
๑๘ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๔,๖๐๔ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๑๑ รายการ ๔,๖๐๔ ๔,๖๐๔ ที่เหมาะสม
๑๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๖๔๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๕ รายการ ๖๔๕ ๖๔๕ ที่เหมาะสม
๒๐ จัดซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๒,๒๘๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๗ รายการ ๒,๒๘๐ ๒,๒๘๐ ที่เหมาะสม
๒๑ จัดซ้ือสายน้ ามัน ๔๘๒ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔๘๒ ๔๘๒ ที่เหมาะสม
๒๒ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๓๗๐ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๕ รายการ ๑,๓๗๐ ๑,๓๗๐ ที่เหมาะสม
๒๓ จัดซ้ือกระบอกเบรกหน้า ๒,๕๖๘ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒,๕๖๘ ๒,๕๖๘ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๒๔ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๗๘๒ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๗๘๒ ๗๘๒ ที่เหมาะสม
๒๕ จัดซ้ือกรองเชือ้เพลิง ๔๐๗ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔๐๗ ๔๐๗ ที่เหมาะสม
๒๖ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๖๙๙ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๖ รายการ ๖๙๙ ๖๙๙ ที่เหมาะสม
๒๗ จัดซ้ือหม้อน้ า ๓,๗๔๕ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓,๗๔๕ ๓,๗๔๕ ที่เหมาะสม
๒๘ จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๒,๗๖๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒,๗๖๐ ๒,๗๖๐ ที่เหมาะสม
๒๙ จัดซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๓,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๗ รายการ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๓๐ จัดซ้ือวัสดุรับ-ส่งเสด็จ ๓,๒๑๖ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๗ รายการ ๓,๒๑๖ ๓,๒๑๖ ที่เหมาะสม
๓๑ จ้างซ่อมรถยนต์ ๘๐๐ ตกลงราคา ร้าน ป.เจริญเบาะยนต์/ ร้าน ป.เจริญเบาะยนต์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๘๐๐ ๘๐๐ ที่เหมาะสม
๓๒ จ้างซ่อมรถยนต์ ๑,๐๐๐ ตกลงราคา โรงกลึงถนอมการช่าง/ โรงกลึงถนอมการช่าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๓๓ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านเจเจออโต้/ ร้านเจเจออโต้/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๓๔ ซ้ือสายไฮดรอลิค ๔,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านอุบลการแทรคเตอร์/ ร้านอุบลการแทรคเตอร์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๓๕ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๒,๓๙๖ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ เป็นราคา

๑๐ รายการ ๒,๓๙๖ ๒,๓๙๖ ที่เหมาะสม
๓๖ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๕๕๓ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ เป็นราคา

๔ รายการ ๕๕๓ ๕๕๓ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๓๗ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๗๔๕ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ เป็นราคา

๖ รายการ ๗๔๕ ๗๔๕ ที่เหมาะสม
๓๘ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐,๐๘๘ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๑๑ รายการ ๑๐,๐๘๘ ๑๐,๐๘๘ ที่เหมาะสม
๓๙ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑,๗๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๘ รายการ ๑๑,๗๐๐ ๑๑,๗๐๐ ที่เหมาะสม
๔๐ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕,๗๑๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๘ รายการ ๒๕,๗๑๐ ๒๕,๗๑๐ ที่เหมาะสม
๔๑ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑๓,๘๖๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๘ รายการ ๑๓,๘๖๐ ๑๓,๘๖๐ ที่เหมาะสม
๔๒ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๙ รายการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๔๓ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘,๗๕๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๘ รายการ ๑๘,๗๕๐ ๑๘,๗๕๐ ที่เหมาะสม
๔๔ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑,๔๕๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๓ รายการ ๑๑,๔๕๐ ๑๑,๔๕๐ ที่เหมาะสม
๔๕ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๖,๘๓๕ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท. แอนด์ คอมฯ/ หจก.พ.ีซี.เนท. แอนด์ คอมฯ/ เป็นราคา

๗ รายการ ๖,๘๓๕ ๖,๘๓๕ ที่เหมาะสม
๔๖ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๕,๙๒๔ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๖ รายการ ๕,๙๒๔ ๕,๙๒๔ ที่เหมาะสม
๔๗ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๕,๘๔๓ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๙ รายการ ๕,๘๔๓ ๕,๘๔๓ ที่เหมาะสม
๔๘ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๘,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๖ รายการ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๔๙ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๙,๐๒๕ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑๖ รายการ ๙,๐๒๕ ๙,๐๒๕ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๕๐ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๙,๔๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑๗ รายการ ๙,๔๐๐ ๙,๔๐๐ ที่เหมาะสม
๕๑ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๖,๓๐๒ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๕ รายการ ๖,๓๐๒ ๖,๓๐๒ ที่เหมาะสม
๕๒ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๕,๗๗๙ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ เป็นราคา

๙ รายการ ๕,๗๗๙ ๕,๗๗๙ ที่เหมาะสม
๕๓ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๗,๑๖๐ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ เป็นราคา

๓ รายการ ๗,๑๖๐ ๗,๑๖๐ ที่เหมาะสม
๕๔ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๕,๔๑๑ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ เป็นราคา

๑๒ รายการ ๕,๔๑๑ ๕,๔๑๑ ที่เหมาะสม
๕๕ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๖,๙๕๔ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ เป็นราคา

๑๕ รายการ ๖,๙๕๔ ๖,๙๕๔ ที่เหมาะสม
๕๖ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๘,๐๒๙ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๘ รายการ ๘,๐๒๙ ๘,๐๒๙ ที่เหมาะสม
๕๗ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๕,๑๙๒ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๖ รายการ ๕,๑๙๒ ๕,๑๙๒ ที่เหมาะสม


