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

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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๑ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๒๕๗ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒๕๗ ๒๕๗ ที่เหมาะสม
๒ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๔๘๑ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔๘๑ ๔๘๑ ที่เหมาะสม
๓ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๓๗๕ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓๗๕ ๓๗๕ ที่เหมาะสม
๔ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๐๒๘ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑,๐๒๘ ๑,๐๒๘ ที่เหมาะสม
๕ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๓๖๐ ตกลงราคา ร้านเคยนต์ คาร์ ร้านเคยนต์ คาร์ เป็นราคา

๔ รายการ ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ที่เหมาะสม
๖ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๗๘๑ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๗๘๑ ๗๘๑ ที่เหมาะสม
๗ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๒๔๗ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๒๔๗ ๒๔๗ ที่เหมาะสม
๘ จ้างซ่อมรถเทท้าย ๔,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านเอเชียอีเล็คตริค/ ร้านเอเชียอีเล็คตริค/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๙ จ้างซ่อมมอเตอร์สตาร์ท ๔,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านเอเชียอีเล็คตริค/ ร้านเอเชียอีเล็คตริค/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๑๐ จ้างซ่อมแกนเพลาใบมีด ๔,๕๐๐ ตกลงราคา โรงกลึงสมโรจน/์ โรงกลึงสมโรจน/์ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๑๑ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๙๔๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๒ รายการ ๙๔๐ ๙๔๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๑๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒,๓๗๓ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๔ รายการ ๒,๓๗๓ ๒,๓๗๓ ที่เหมาะสม
๑๓ จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ๒,๒๓๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๒ รายการ ๒,๒๓๐ ๒,๒๓๐ ที่เหมาะสม
๑๔ จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ๓,๙๖๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๘ รายการ ๓,๙๖๐ ๓,๙๖๐ ที่เหมาะสม
๑๕ จัดซ้ืออุปกรณ์ประปา ๑,๕๑๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑,๕๑๐ ๑,๕๑๐ ที่เหมาะสม
๑๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๒,๐๕๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๖ รายการ ๒,๐๕๕ ๒,๐๕๕ ที่เหมาะสม
๑๗ จ้างซ่อมรถยนต์ ๗๐๐ ตกลงราคา ร้านนนิกรมอเตอร์/ ร้านนนิกรมอเตอร์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๗๐๐ ๗๐๐ ที่เหมาะสม
๑๘ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๒๐๐ ตกลงราคา โรงกลึงสมโรจน/์ โรงกลึงสมโรจน/์ เป็นราคา

๑ รายการ ๒๐๐ ๒๐๐ ที่เหมาะสม
๑๙ จ้างซ่อมรถยนต์ ๑,๙๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ ที่เหมาะสม
๒๐ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔๐๐ ตกลงราคา ร้านชัยชาญการไฟฟ้า/ ร้านชัยชาญการไฟฟ้า/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔๐๐ ๔๐๐ ที่เหมาะสม
๒๑ จ้างซ่อมรถยนต์ ๙๑๐ ตกลงราคา หจก.คาร์คลินิคเอกซ์เพรส/ หจก.คาร์คลินิคเอกซ์เพรส/ เป็นราคา

๑ รายการ ๙๑๐ ๙๑๐ ที่เหมาะสม
๒๒ จ้างซ่อมรถยนต์ ๒,๖๕๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒,๖๕๐ ๒,๖๕๐ ที่เหมาะสม
๒๓ จ้างซ่อมรถยนต์ ๗๘๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ หจก.ถาวรยางยนต์แอดแวนเทจ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๗๘๐ ๗๘๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๒๔ จ้างซ่อมรถยนต์ ๖๙๐ ตกลงราคา หจก.คาร์คลินิคเอกซ์เพรส/ หจก.คาร์คลินิคเอกซ์เพรส/ เป็นราคา

๑ รายการ ๖๙๐ ๖๙๐ ที่เหมาะสม
๒๕ จัดซ้ือสายพาน ๕๕๖ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๕๕๖ ๕๕๖ ที่เหมาะสม
๒๖ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๙๔๑ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๖ รายการ ๙๔๑ ๙๔๑ ที่เหมาะสม
๒๗ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๓๔๓ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๓ รายการ ๓๔๓ ๓๔๓ ที่เหมาะสม
๒๘ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๖๓๓ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๓ รายการ ๖๓๓ ๖๓๓ ที่เหมาะสม
๒๙ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๘๘๒ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๕ รายการ ๑,๘๘๒ ๑,๘๘๒ ที่เหมาะสม
๓๐ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๕๓๗ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๕๓๗ ๕๓๗ ที่เหมาะสม
๓๑ จัดซ้ือโช๊คฝากระบะท้ายฯ ๓๙๐ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓๙๐ ๓๙๐ ที่เหมาะสม
๓๒ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๒๘๙ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๒๘๙ ๒๘๙ ที่เหมาะสม
๓๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๖,๐๕๖ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑๙ รายการ ๖,๐๕๖ ๖,๐๕๖ ที่เหมาะสม
๓๔ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๘,๒๒๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๔ รายการ ๘,๒๒๐ ๘,๒๒๐ ที่เหมาะสม
๓๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๕,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท. แอนด์ คอมฯ/ หจก.พ.ีซี.เนท. แอนด์ คอมฯ/ เป็นราคา

๒ รายการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๓๖ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๖,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านธงชัยคอมและอุปกรณ์/ ร้านธงชัยคอมและอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๓๗ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๕๐,๕๒๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๑๑ รายการ ๕๐,๕๒๐ ๕๐,๕๒๐ ที่เหมาะสม
๓๘ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๔๐,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๓ รายการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๓๙ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๒,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๑๐ รายการ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๔๐ ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ๙๗,๘๐๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๙๗,๘๐๐ ๙๗,๘๐๐ ที่เหมาะสม
๔๑ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๔๘,๑๐๖ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๑๐ รายการ ๔๘,๑๐๖ ๔๘,๑๐๖ ที่เหมาะสม
๔๒ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๙๙,๘๔๔ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๑๓ รายการ ๙๙,๘๔๔ ๙๙,๘๔๔ ที่เหมาะสม
๔๓ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๕๒,๐๕๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๑๓ รายการ ๕๒,๐๕๐ ๕๒,๐๕๐ ที่เหมาะสม
๔๔ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๕๕,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๒ รายการ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๔๕ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑,๖๗๔ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๒๔ รายการ ๑๑,๖๗๔ ๑๑,๖๗๔ ที่เหมาะสม
๔๖ จ้างทาสีอาคาร 2055 ๙๐,๖๖๔ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๙๐,๖๖๔ ๙๐,๖๖๔ ที่เหมาะสม
๔๗ จ้างทาสีอาคาร 2158 ๙๐,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๔๘ ซ้ือวัสดุรับ-ส่งเสด็จฯ ๑๑,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๔๙ ซ้ือวัสดุรับ-ส่งเสด็จฯ ๒๓,๔๓๔ ตกลงราคา หจก.อุบลสหไพบูลย/์ หจก.อุบลสหไพบูลย/์ เป็นราคา

๒๓ รายการ ๒๓,๔๓๔ ๒๓,๔๓๔ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๕๐ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๓๕,๙๕๐ ตกลงราคา หจก.อุบลสหไพบูลย/์ หจก.อุบลสหไพบูลย/์ เป็นราคา

๑๑ รายการ ๓๕,๙๕๐ ๓๕,๙๕๐ ที่เหมาะสม
๕๑ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๙๖,๔๔๗ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๗ รายการ ๙๖,๔๔๗ ๙๖,๔๔๗ ที่เหมาะสม
๕๒ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗,๖๐๐ ตกลงราคา ร้านธงชัยคอมและอุปกรณ์/ ร้านธงชัยคอมและอุปกรณ์/ เป็นราคา

๕ รายการ ๑๗,๖๐๐ ๑๗,๖๐๐ ที่เหมาะสม
๕๓ ซ้ือเคร่ืองนอน ๘๙,๔๐๐ ตกลงราคา ศรีอุปลีสานเฟอร์นิเจอร์/ ศรีอุปลีสานเฟอร์นิเจอร์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๘๙,๔๐๐ ๘๙,๔๐๐ ที่เหมาะสม
๕๔ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๑๐,๐๑๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานิช/ หจก.อ านวยการพานิช/ เป็นราคา

๑๕ รายการ ๑๐,๐๑๐ ๑๐,๐๑๐ ที่เหมาะสม
๕๕ ซ้ือของใช้ส่วนตัว ๗๖,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.ภาดาการ์เมนท์/ หจก.ภาดาการ์เมนท์/ เป็นราคา

๑๑ รายการ ๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๕๖ ซ้ือเคร่ืองแต่งกาย ๘๖,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.ภาดาการ์เมนท์/ หจก.ภาดาการ์เมนท์/ เป็นราคา

๑๑ รายการ ๘๖,๐๐๐ ๘๖,๐๐๐ ที่เหมาะสม


