
              สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

                                        (ชือ่หนว่ยงาน) บน.๒๑ สขร.๑

                   วิธีเฉพาะเจาะจง

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๒๑,๔๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา

๒๑,๔๔๐ ๒๑,๔๔๐ ที่เหมาะสม

๒ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑๖,๗๗๑ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา

๑๖,๗๗๑ ๑๖,๗๗๑ ที่เหมาะสม
๓ ซ้ือผ้าม่านพร้อมติดต้ัง ๔๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รจนาผ้าม่าน/ รจนาผ้าม่าน/ เปน็ราคา

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๔ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๑๔,๒๑๙ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา

๑๔,๒๑๙ ๑๔,๒๑๙ ที่เหมาะสม
๕ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๒๙,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา

๒๙,๘๐๐ ๒๙,๘๐๐ ที่เหมาะสม
๖ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑๙,๓๓๒ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา

๑๙,๓๓๒ ๑๙,๓๓๒ ที่เหมาะสม
๗ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๑๑,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๑๑,๕๐๐ ๑๑,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๘ ซ้ือเวชภัณฑ์ ๕๖,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด/ บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด/ เปน็ราคา

๕๖,๒๐๐ ๕๖,๒๐๐ ที่เหมาะสม
๙ ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ๑๔,๗๓๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซ๊.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พี.ซ๊.เนท แอนด์ คอมฯ/ เปน็ราคา

๑๔,๗๓๐ ๑๔,๗๓๐ ที่เหมาะสม
๑๐ ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ๑๔,๗๓๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซ๊.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พี.ซ๊.เนท แอนด์ คอมฯ/ เปน็ราคา

๑๔,๗๓๐ ๑๔,๗๓๐ ที่เหมาะสม



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

๑๑ ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ๑๔,๗๓๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซ๊.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พี.ซ๊.เนท แอนด์ คอมฯ/ เปน็ราคา
๑๔,๗๓๐ ๑๔,๗๓๐ ที่เหมาะสม

๑๒ ซ้ืออุปกรณ์ดนตรี ๑๕,๙๗๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๑๕,๙๗๐ ๑๕,๙๗๐ ที่เหมาะสม

๑๓ ซ้ือปา้ยประชาสัมพันธ์ ๑๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง เค อาร์ สปอร์ต/ เค อาร์ สปอร์ต/ เปน็ราคา
๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๑๔ ซ้ือพัสดุสายช่างโยธา ๒๗,๖๑๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๒๗,๖๑๐ ๒๗,๖๑๐ ที่เหมาะสม

๑๕ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๑๘,๗๑๕ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๑๘,๗๑๕ ๑๘,๗๑๕ ที่เหมาะสม

๑๖ ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๑๑,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซ๊.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พี.ซ๊.เนท แอนด์ คอมฯ/ เปน็ราคา
๑๑,๔๐๐ ๑๑,๔๐๐ ที่เหมาะสม

๑๗ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑๖,๐๘๘ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๑๖,๐๘๘ ๑๖,๐๘๘ ที่เหมาะสม

๑๘ ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๒,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เค ซี 2000/ หจก. เค ซี 2000/ เปน็ราคา
๒๒,๘๐๐ ๒๒,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๑๙ ซ้ือ วัสดุ ส.ส.ต.สายส่ือสาร ๑๕,๙๘๐ เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัยคอมและอุปกรณ์/ ร้านธงชัยคอมและอุปกรณ์/ เปน็ราคา
๑๕,๙๘๐ ๑๕,๙๘๐ ที่เหมาะสม

๒๐ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑๑,๐๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เปน็ราคา
๑๑,๐๔๐ ๑๑,๐๔๐ ที่เหมาะสม

๒๑ ซ้ือ วัสดุสายช่างอากาศ ๑๒,๙๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๑๒,๙๕๐ ๑๒,๙๕๐ ที่เหมาะสม



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

๒๒ จ้างติดต้ังกระจก ๒๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.แก้ว/ ร้าน ก.แก้ว/ เปน็ราคา
๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๒๓ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๑๕,๘๖๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๑๕,๘๖๐ ๑๕,๘๖๐ ที่เหมาะสม

๒๔ ซ้ือวัสดุส านกังาน ๕,๐๑๔ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๕,๐๑๔ ๕,๐๑๔ ที่เหมาะสม

๒๕ ซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด ๖,๗๓๕ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๖,๗๓๕ ๖,๗๓๕ ที่เหมาะสม

๒๖ ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ๗,๐๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๗,๐๘๐ ๗,๐๘๐ ที่เหมาะสม

๒๗ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๖,๗๑๖ เฉพาะเจาะจง หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เปน็ราคา
๖,๗๑๖ ๖,๗๑๖ ที่เหมาะสม

๒๘ ซ้ือกรอบรูปพร้อมภาพ ๙,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอุทยักรอบรูป/ ร้านอุทยักรอบรูป/ เปน็ราคา
๙,๘๐๐ ๙,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๒๙ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๕,๕๓๘ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ หจก.นราวิชญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๕,๕๓๘ ๕,๕๓๘ ที่เหมาะสม

๓๐ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๖,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เปน็ราคา
๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๓๑ ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ ๙,๗๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองรังษี/ หจก.เรืองรังษี/ เปน็ราคา
๙,๗๘๐ ๙,๗๘๐ ที่เหมาะสม

๓๒ ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ ๙,๗๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองรังษี/ หจก.เรืองรังษี/ เปน็ราคา
๙,๗๘๐ ๙,๗๘๐ ที่เหมาะสม

๓๓ ซ้ือวัสดุสายส่ือสาร ๖,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซ๊.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พี.ซ๊.เนท แอนด์ คอมฯ/ เปน็ราคา
๖,๔๐๐ ๖,๔๐๐ ที่เหมาะสม


