
              สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

                                        (ชือ่หนว่ยงาน) บน.๒๑ สขร.๑

                   วิธีเฉพาะเจาะจง

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑ ซ้ือพัสดุใช้ราชการ ๒๑,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซ๊.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พี.ซ๊.เนท แอนด์ คอมฯ/ เปน็ราคา

๒๑,๓๐๐ ๒๑,๓๐๐ ที่เหมาะสม

๒ ซ้ือพัสดุใช้ราชการ ๑๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซ๊.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พี.ซ๊.เนท แอนด์ คอมฯ/ เปน็ราคา

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๓ ซ้ือ ส.ส.ต.อิเล็กทรอนกิส์ ๑๒,๓๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์/ หจก.อุบลคอมพิวเตอร์/ เปน็ราคา

๑๒,๓๔๐ ๑๒,๓๔๐ ที่เหมาะสม
๔ ซ้ือวัสดุสายช่างโยธา ๑๖,๙๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา

๑๖,๙๕๐ ๑๖,๙๕๐ ที่เหมาะสม
๕ ซ้ือวัสดุสายช่างอากาศ ๕๗,๙๒๕ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา

๕๗,๙๒๕ ๕๗,๙๒๕ ที่เหมาะสม
๖ ซ้ือกระดาษต่อเนือ่ง ๑๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา

๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๗ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑๓,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๑๓,๖๐๐ ๑๓,๖๐๐ ที่เหมาะสม
๘ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๑๐,๔๖๔ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๑๐,๔๖๔ ๑๐,๔๖๔ ที่เหมาะสม
๙ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๒๘,๘๔๐ เฉพาะเจาะจง สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๒๘,๘๔๐ ๒๘,๘๔๐ ที่เหมาะสม
๑๐ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๔๔,๗๐๐ เฉพาะเจาะจง สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๔๔,๗๐๐ ๔๔,๗๐๐ ที่เหมาะสม



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

๑๑ ซ้ือวัสดุสายช่างอากาศ ๑๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๑๔,๕๐๐ ๑๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๑๒ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๑๒,๗๗๐ เฉพาะเจาะจง ต้ังสุ่นเส่งเฟอร์นเิจอร์/ ต้ังสุ่นเส่งเฟอร์นเิจอร์/ เปน็ราคา
๑๒,๗๗๐ ๑๒,๗๗๐ ที่เหมาะสม

๑๓ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๙๙,๗๔๔ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพพนมการโยธา/ หจก.เทพพนมการโยธา/ เปน็ราคา
๙๙,๗๔๔ ๙๙,๗๔๔ ที่เหมาะสม

๑๔ ซ้ือวัสดุงานสวนปรับปรุงภูมิทศัน์ ๙๙,๑๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพพนมการโยธา/ หจก.เทพพนมการโยธา/ เปน็ราคา
๙๙,๑๕๐ ๙๙,๑๕๐ ที่เหมาะสม

๑๕ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๙๙,๑๐๖ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพพนมการโยธา/ หจก.เทพพนมการโยธา/ เปน็ราคา
๙๙,๑๐๖ ๙๙,๑๐๖ ที่เหมาะสม

๑๖ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๙๗,๖๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๙๗,๖๘๐ ๙๗,๖๘๐ ที่เหมาะสม

๑๗ ซ้ือพัสดุเพื่อใช้ในงานพิธี ๕๔,๕๗๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๕๔,๕๗๐ ๕๔,๕๗๐ ที่เหมาะสม

๑๘ ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ๒๒,๗๔๔ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๒๒,๗๔๔ ๒๒,๗๔๔ ที่เหมาะสม

๑๙ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๒๐,๖๖๔ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๒๐,๖๖๔ ๒๐,๖๖๔ ที่เหมาะสม

๒๐ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๑๓,๕๗๗ เฉพาะเจาะจง หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เปน็ราคา
๑๓,๕๗๗ ๑๓,๕๗๗ ที่เหมาะสม

๒๑ จัดท าปา้ยพระบรมฉายาลักษณ์ ๕,๕๙๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอุทยักรอบรูป/ ร้านอุทยักรอบรูป/ เปน็ราคา
๕,๕๙๐ ๕,๕๙๐ ที่เหมาะสม



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

๒๒ ซ้ือธงประจ าพระองค์ ๖,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ที่เหมาะสม

๒๓ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕,๐๙๖ เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์/ หจก.อุบลคอมพิวเตอร์/ เปน็ราคา
๕,๐๙๖ ๕,๐๙๖ ที่เหมาะสม

๒๔ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๖,๖๘๘ เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา
๖,๖๘๘ ๖,๖๘๘ ที่เหมาะสม

๒๕ ซ้ือพัสดุบรรจุหบีหอ่ ๗,๑๖๕ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๗,๑๖๕ ๗,๑๖๕ ที่เหมาะสม

๒๖ ซ้ือพัสดุบรรจุหบีหอ่ ๘,๕๙๓ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๘,๕๙๓ ๘,๕๙๓ ที่เหมาะสม

๒๗ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๘,๓๗๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๘,๓๗๐ ๘,๓๗๐ ที่เหมาะสม

๒๘ ซ้ือตลับหมึก ๕,๗๖๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซ๊.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พี.ซ๊.เนท แอนด์ คอมฯ/ เปน็ราคา
๕,๗๖๐ ๕,๗๖๐ ที่เหมาะสม

๒๙ จ้างซ่อมผ้าเต้นทสี์ขาว ๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.แสงเจริญคอนฯ/ หจก.แสงเจริญคอนฯ/ เปน็ราคา
๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๓๐ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ราชการ ๖,๖๑๔ เฉพาะเจาะจง สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา
๖,๖๑๔ ๖,๖๑๔ ที่เหมาะสม

๓๑ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ราชการ ๙,๓๐๓ เฉพาะเจาะจง สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา
๙,๓๐๓ ๙,๓๐๓ ที่เหมาะสม

๓๒ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ราชการ ๗,๐๙๐ เฉพาะเจาะจง สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา
๗,๐๙๐ ๗,๐๙๐ ที่เหมาะสม

๓๓ ซ้ือวัสดุสายส่ือสาร ๙,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์/ หจก.อุบลคอมพิวเตอร์/ เปน็ราคา
๙,๔๐๐ ๙,๔๐๐ ที่เหมาะสม


