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

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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๑ จัดเบรกเกอร์ไฟฟ้า ๑,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๒ จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ๓๖๖ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๔ รายการ ๓๖๖ ๓๖๖ ที่เหมาะสม
๓ จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ๓,๕๒๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๒ รายการ ๓,๕๒๐ ๓,๕๒๐ ที่เหมาะสม
๔ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๔,๓๖๙ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๘ รายการ ๔,๓๖๙ ๔,๓๖๙ ที่เหมาะสม
๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๓,๐๐๙ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๘ รายการ ๓,๐๐๙ ๓,๐๐๙ ที่เหมาะสม
๖ จัดซ้ือสุขภัณฑ์ห้องน้ า ๒,๗๙๕ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑๕ รายการ ๒,๗๙๕ ๒,๗๙๕ ที่เหมาะสม
๗ จัดซ้ือสุขภัณฑ์ห้องน้ า ๔,๓๐๖ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๙ รายการ ๔,๓๐๖ ๔,๓๐๖ ที่เหมาะสม
๘ จัดซ้ือหลอด LED ๒,๕๓๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒,๕๓๐ ๒,๕๓๐ ที่เหมาะสม
๙ จัดซ้ืออุปกรณ์ประปา ๗๔๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๒ รายการ ๗๔๐ ๗๔๐ ที่เหมาะสม
๑๐ จัดซ้ือสุขภัณฑ์ห้องน้ า ๔,๗๔๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑๕ รายการ ๔,๗๔๐ ๔,๗๔๐ ที่เหมาะสม
๑๑ จัดซ้ือสุขภัณฑ์ห้องน้ า ๑๑๒ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๓ รายการ ๑๑๒ ๑๑๒ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๑๒ จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ๔,๖๗๕ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๔ รายการ ๔,๖๗๕ ๔,๖๗๕ ที่เหมาะสม
๑๓ จัดซ้ือสายฉีดน้ าแรง ๔,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๑๔ จ้างซ่อมคอมเพรสเซอร์ ๔,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านเจเจออโต้/ ร้านเจเจออโต้/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๑๕ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔,๕๐๐ ตกลงราคา โรงกลึงสมโรจน/์ โรงกลึงสมโรจน/์ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๑๖ จ้างซ่อมบูช ๔,๕๐๐ ตกลงราคา โรงกลึงสมโรจน/์ โรงกลึงสมโรจน/์ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๑๗ ซ้ือสายไฮดรอลิค ๔,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.อุบลการแทร็กเตอร์/ หจก.อุบลการแทร็กเตอร์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๑๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๔,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เป็นราคา

๒ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๑๙ จัดซ้ืออุปกรณ์ประปา ๓,๔๓๐ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เป็นราคา

๒ รายการ ๓,๔๓๐ ๓,๔๓๐ ที่เหมาะสม
๒๐ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๕๕๗ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๕๕๗ ๕๕๗ ที่เหมาะสม
๒๑ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๔๔๖ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑,๔๔๖ ๑,๔๔๖ ที่เหมาะสม
๒๒ ซ้ือสายคันเข้าเกียร์ ๑,๙๒๖ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑,๙๒๖ ๑,๙๒๖ ที่เหมาะสม
๒๓ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๔,๔๐๒ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๖ รายการ ๔,๔๐๒ ๔,๔๐๒ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๒๔ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๓,๕๖๖ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑๖ รายการ ๓,๕๖๖ ๓,๕๖๖ ที่เหมาะสม
๒๕ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๓๙๒ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๑,๓๙๒ ๑,๓๙๒ ที่เหมาะสม
๒๖ จัดซ้ือกรองหล่อล่ืน ๔๐๗ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๔๐๗ ๔๐๗ ที่เหมาะสม
๒๗ จัดซ้ือกรองหล่อล่ืน ๒๕๗ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒๕๗ ๒๕๗ ที่เหมาะสม
๒๘ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๕๙๐ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๕๙๐ ๕๙๐ ที่เหมาะสม
๒๙ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๗๕๖ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑๑ รายการ ๑,๗๕๖ ๑,๗๕๖ ที่เหมาะสม
๓๐ จัดซ้ือกรองหล่อล่ืน ๓๗๕ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓๗๕ ๓๗๕ ที่เหมาะสม
๓๑ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๒๔๓ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๒๔๓ ๒๔๓ ที่เหมาะสม
๓๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑,๔๔๕ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑,๔๔๕ ๑,๔๔๕ ที่เหมาะสม
๓๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓,๔๖๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๘ รายการ ๓,๔๖๐ ๓,๔๖๐ ที่เหมาะสม
๓๔ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๔,๙๙๕ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๕ รายการ ๔,๙๙๕ ๔,๙๙๕ ที่เหมาะสม
๓๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๔,๙๒๔ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๗ รายการ ๔,๙๒๔ ๔,๙๒๔ ที่เหมาะสม
๓๖ จัดซ้ืออุปกรณ์ดักหนู ๖๐๕ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๒ รายการ ๖๐๕ ๖๐๕ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๓๗ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๓,๓๕๕ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๔ รายการ ๓,๓๕๕ ๓,๓๕๕ ที่เหมาะสม
๓๘ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๔,๗๘๕ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๖ รายการ ๔,๗๘๕ ๔,๗๘๕ ที่เหมาะสม
๓๙ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๘๖๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๔ รายการ ๘๖๐ ๘๖๐ ที่เหมาะสม
๔๐ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๓,๙๐๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๓ รายการ ๓,๙๐๐ ๓,๙๐๐ ที่เหมาะสม
๔๑ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๓,๓๐๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๒ รายการ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ที่เหมาะสม
๔๒ ซ้ือเวอร์เนียดิจิตอล ๒,๔๕๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๑ รายการ ๒,๔๕๐ ๒,๔๕๐ ที่เหมาะสม
๔๓ ซ้ือแฟ้มเอกสาร ๒,๒๕๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๒ รายการ ๒,๒๕๐ ๒,๒๕๐ ที่เหมาะสม
๔๔ ซ้ือตลับหมึก ๔,๒๐๐ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์/ หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์/ เป็นราคา

๓ รายการ ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ที่เหมาะสม
๔๕ จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ๘๐๐ ตกลงราคา ร้านอุช่่างหยวน/ ร้านอุช่่างหยวน/ เป็นราคา

๑ รายการ ๘๐๐ ๘๐๐ ที่เหมาะสม
๔๖ จ้างซ่อมรถยนต์ ๗๘๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์/ หจก.ถาวรยางยนต์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๗๘๐ ๗๘๐ ที่เหมาะสม
๔๗ จ้างซ่อมรถยนต์ ๗๐๐ ตกลงราคา โรงกลึงถนอมการช่าง/ โรงกลึงถนอมการช่าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๗๐๐ ๗๐๐ ที่เหมาะสม
๔๘ จ้างซ่อมรถยนต์ ๓๐๐ ตกลงราคา โรงกลึงถนอมการช่าง/ โรงกลึงถนอมการช่าง/ เป็นราคา

๒ รายการ ๓๐๐ ๓๐๐ ที่เหมาะสม
๔๙ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๕๙๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๓ รายการ ๕๙๐ ๕๙๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๕๐ จ้างซ่อมรถยนต์ ๘๖๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์/ หจก.ถาวรยางยนต์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๘๖๐ ๘๖๐ ที่เหมาะสม
๕๑ จ้างซ่อมรถยนต์ ๓๐๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์/ หจก.ถาวรยางยนต์/ เป็นราคา

๑ รายการ ๓๐๐ ๓๐๐ ที่เหมาะสม
๕๒ ซ้ือวัสดุส่ือสาร ๗,๓๐๐ ตกลงราคา หจก.สิบสามคอม/ หจก.สิบสามคอม/ เป็นราคา

๒ รายการ ๗,๓๐๐ ๗,๓๐๐ ที่เหมาะสม
๕๓ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๖,๓๐๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๗ รายการ ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ที่เหมาะสม
๕๔ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๗,๘๖๔ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๙ รายการ ๗,๘๖๔ ๗,๘๖๔ ที่เหมาะสม
๕๕ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๕,๗๘๕ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๗ รายการ ๕,๗๘๕ ๕,๗๘๕ ที่เหมาะสม
๕๖ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๕,๓๕๓ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๖ รายการ ๕,๓๕๓ ๕,๓๕๓ ที่เหมาะสม
๕๗ ซ้ือสุขภัณฑ์ห้องน้ า ๖,๔๖๑ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑๒ รายการ ๖,๔๖๑ ๖,๔๖๑ ที่เหมาะสม
๕๘ จัดซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๕,๐๔๗ ตกลงราคา สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๑๐ รายการ ๕,๐๔๗ ๕,๐๔๗ ที่เหมาะสม
๕๙ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๖,๐๕๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เป็นราคา

๓ รายการ ๖,๐๕๐ ๖,๐๕๐ ที่เหมาะสม
๖๐ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑๗,๔๕๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๖ รายการ ๑๗,๔๕๐ ๑๗,๔๕๐ ที่เหมาะสม
๖๑ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑๓,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๖๒ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗,๑๐๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๓ รายการ ๒๗,๑๐๐ ๒๗,๑๐๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๖๓ ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ๑๕,๒๗๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๓ รายการ ๑๕,๒๗๐ ๑๕,๒๗๐ ที่เหมาะสม
๖๔ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๔๒,๑๙๖ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๑๒ รายการ ๔๒,๑๙๖ ๔๒,๑๙๖ ที่เหมาะสม
๖๕ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๘๙,๘๓๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๑๖ รายการ ๘๙,๘๓๐ ๘๙,๘๓๐ ที่เหมาะสม
๖๖ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๕๒,๖๘๖ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๑๔ รายการ ๕๒,๖๘๖ ๕๒,๖๘๖ ที่เหมาะสม
๖๗ ซ้ืออุปกรณ์ใช้กับพาหนะ ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เป็นราคา

๗ รายการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๖๘ ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ๑๖,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๖๙ ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ๓๔,๗๔๒ ตกลงราคา หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง/ เป็นราคา

๑๑ รายการ ๓๔,๗๔๒ ๓๔,๗๔๒ ที่เหมาะสม
๗๐ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๒๕,๙๐๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๒ รายการ ๒๕,๙๐๐ ๒๕,๙๐๐ ที่เหมาะสม
๗๑ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๖๙,๕๑๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๖ รายการ ๖๙,๕๑๐ ๖๙,๕๑๐ ที่เหมาะสม
๗๒ ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง ๓๒,๙๘๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๑๐ รายการ ๓๒,๙๘๐ ๓๒,๙๘๐ ที่เหมาะสม
๗๓ ซ้ืออาภรณ์ภัณฑ์ ๑๕,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านนิวอาร์ต/ ร้านนิวอาร์ต/ เป็นราคา

๑ รายการ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๗๔ ซ้ือวัสดุสายส่ือสาร ๑๑,๓๗๖ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์/ หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์/ เป็นราคา

๒ รายการ ๑๑,๓๗๖ ๑๑,๓๗๖ ที่เหมาะสม
๗๕ ซ้ือวัสดุ ส.ส.ต.สายช่างส่ือสาร ๑๓,๗๓๐ ตกลงราคา หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์/ หจก.พ.ีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑๓,๗๓๐ ๑๓,๗๓๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๗๖ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑๒,๓๖๐ ตกลงราคา หจก.อุบลสหไพบูลย/์ หจก.อุบลสหไพบูลย/์ เป็นราคา

๖ รายการ ๑๒,๓๖๐ ๑๒,๓๖๐ ที่เหมาะสม
๗๗ ซ้ือพัสดุเพือ่ใช้ฝึกอาชีพ ๑๕,๒๐๔ ตกลงราคา หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ หจก.นราวิชญว์ัสดุ/ เป็นราคา

๔ รายการ ๑๕,๒๐๔ ๑๕,๒๐๔ ที่เหมาะสม


