
              สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

                         (ชือ่หนว่ยงาน) บน.๒๑ สขร.๑

                   วิธีเฉพาะเจาะจง

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑,๓๗๓ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ หจก.กิจศิริวุฒิ เปน็ราคา

๔ รายการ ๑,๓๗๓ ๑,๓๗๓ ที่เหมาะสม

๒ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๒,๑๑๙ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ หจก.กิจศิริวุฒิ เปน็ราคา

๒ รายการ ๒,๑๑๙ ๒,๑๑๙ ที่เหมาะสม

๓ ซ้ือกุญแจลูกบดิประตู ๓๘๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๓๘๐ ๓๘๐ ที่เหมาะสม

๔ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๒,๐๗๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๗ รายการ ๒,๐๗๐ ๒,๐๗๐ ที่เหมาะสม

๕ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๓๗๔ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๒ รายการ ๓๗๔ ๓๗๔ ที่เหมาะสม

๖ ซ้ืออุปกรณ์ประปา ๑,๘๔๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๔ รายการ ๑,๘๔๐ ๑,๘๔๐ ที่เหมาะสม

๗ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๒,๕๘๐ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ หจก.กิจศิริวุฒิ เปน็ราคา

๑๑ รายการ ๒,๕๘๐ ๒,๕๘๐ ที่เหมาะสม

๘ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๔,๑๔๕ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ หจก.กิจศิริวุฒิ เปน็ราคา

๑๙ รายการ ๔,๑๔๕ ๔,๑๔๕ ที่เหมาะสม

๙ ซ้ือน้ ากล่ัน ๙๖๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๙๖๐ ๙๖๐ ที่เหมาะสม

๑๐ ซ้ือน้ ากรด ๓๖๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๓๖๐ ๓๖๐ ที่เหมาะสม

๑๑ ซ้ือหลอดไฟฟ้า ๓,๕๐๐ ตกลงราคา แสงสงวนการไฟฟ้า แสงสงวนการไฟฟ้า เปน็ราคา

๑ รายการ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ที่เหมาะสม



                  - ๒ -

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑๒ ซ้ือถุงขยะ ๒๖๗ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๒ รายการ ๒๖๗ ๒๖๗ ที่เหมาะสม

๑๓ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๕๕๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๒ รายการ ๕๕๐ ๕๕๐ ที่เหมาะสม

๑๔ ซ้ือเอ็นตัดหญ้า ๑,๖๗๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๒ รายการ ๑,๖๗๐ ๑,๖๗๐ ที่เหมาะสม

๑๕ ซ้ือบนัไดอลูมิเนยีม ๑,๘๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๑๖ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๔,๑๓๒ ตกลงราคา สหอุปกรณ์ สหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๕ รายการ ๔,๑๓๒ ๔,๑๓๒ ที่เหมาะสม

๑๗ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๓,๔๗๔ ตกลงราคา สหอุปกรณ์ สหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๕ รายการ ๓,๔๗๔ ๓,๔๗๔ ที่เหมาะสม

๑๘ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๔,๖๑๓ ตกลงราคา สหอุปกรณ์ สหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๗ รายการ ๔,๖๑๓ ๔,๖๑๓ ที่เหมาะสม

๑๙ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๒,๔๔๑ ตกลงราคา สหอุปกรณ์ สหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๖ รายการ ๒,๔๔๑ ๒,๔๔๑ ที่เหมาะสม

๒๐ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๓,๙๙๒ ตกลงราคา สหอุปกรณ์ สหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๔ รายการ ๓,๙๙๒ ๓,๙๙๒ ที่เหมาะสม

๒๑ จ้างซ่อมรถยนต์ ๑,๐๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต้ เจเจออโต้ เปน็ราคา

๑ รายการ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๒๒ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต้ เจเจออโต้ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔๐๐ ๔๐๐ ที่เหมาะสม

๒๓ จ้างซ่อมรถยนต์ ๕๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต้ เจเจออโต้ เปน็ราคา

๑ รายการ ๕๐๐ ๕๐๐ ที่เหมาะสม



                     -๓-

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๒๔ จ้างซ่อมรถยนต์อีซูซุ ๓๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต้ เจเจออโต้ เปน็ราคา

1 รายการ ๓๐๐ ๓๐๐ ที่เหมาะสม

๒๕ จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า ๔๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต้ เจเจออโต้ เปน็ราคา

1 รายการ ๔๐๐ ๔๐๐ ที่เหมาะสม

๒๖ ซ้ือวัสดุซ่อมระบบประปา ๔,๙๖๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๙๖๐ ๔,๙๖๐ ที่เหมาะสม

๒๗ ซ้ือวัสดุซ่อมระบบไฟฟ้า ๘๗๓ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๒ รายการ ๘๗๓ ๘๗๓ ที่เหมาะสม

๒๘ ซ้ือวัสดุซ่อมหวัดับเพลิง ๓,๔๔๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๕ รายการ ๓,๔๔๐ ๓,๔๔๐ ที่เหมาะสม

๒๙ ซ้ือวัสดุสุขภัณฑ์ ๒,๓๗๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๙ รายการ ๒,๓๗๐ ๒,๓๗๐ ที่เหมาะสม

๓๐ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๓,๐๓๗ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑๕ รายการ ๓,๐๓๗ ๓,๐๓๗ ที่เหมาะสม

๓๑ ซ้ือน้ ากล่ัน ๒๔๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๒๔๐ ๒๔๐ ที่เหมาะสม

๓๒ ซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๔,๖๗๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๔ รายการ ๔,๖๗๕ ๔,๖๗๕ ที่เหมาะสม

๓๓ ซ้ือกุญแจพร้อมลูกกุญแจ ๒๐๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๑ รายการ ๒๐๐ ๒๐๐ ที่เหมาะสม

๓๔ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๗๒๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๗๒๐ ๗๒๐ ที่เหมาะสม

๓๕ ซ้ือตลับหมึก ๓,๑๖๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๒ รายการ ๓,๑๖๐ ๓,๑๖๐ ที่เหมาะสม



                    - ๔ -

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๓๖ ซ้ือตลับหมึก ๒,๖๕๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๔ รายการ ๒,๖๕๐ ๒,๖๕๐ ที่เหมาะสม

๓๗ ซ้ืออุปกรณ์สายส่ือสาร ๒,๖๕๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๒,๖๕๐ ๒,๖๕๐ ที่เหมาะสม

๓๘ ซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๘๕๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๘๕๐ ๘๕๐ ที่เหมาะสม

๓๙ ซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๒๑๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๒๑๐ ๒๑๐ ที่เหมาะสม

๔๐ ซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๓,๓๕๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๓,๓๕๐ ๓,๓๕๐ ที่เหมาะสม
๔๑ ซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๔,๖๕๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๖๕๐ ๔,๖๕๐ ที่เหมาะสม
๔๒ ซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๔,๐๖๒ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๐๖๒ ๔,๐๖๒ ที่เหมาะสม
๔๓ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๔,๘๓๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๑๘ รายการ ๔,๘๓๐ ๔,๘๓๐ ที่เหมาะสม
๔๔ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๓,๓๕๒ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๕ รายการ ๓,๓๕๒ ๓,๓๕๒ ที่เหมาะสม
๔๕ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๑,๔๘๒ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๓ รายการ ๑,๔๘๒ ๑,๔๘๒ ที่เหมาะสม
๔๖ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๔,๖๙๖ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๑๙ รายการ ๔,๖๙๖ ๔,๖๙๖ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๔๗ ซ้ือยางใน ๔,๘๐๐ ตกลงราคา ถาวรยางยนต์ ถาวรยางยนต์ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ ที่เหมาะสม
๔๘ ซ้ือซีลกระบอกบงัคับเล้ียว ๔,๓๐๐ ตกลงราคา ถาวรยางยนต์ ถาวรยางยนต์ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ ที่เหมาะสม
๔๙ จ้างซ่อมรถบรรทกุเททา้ย ๔,๖๐๐ ตกลงราคา อ้วนไดนาโม อ้วนไดนาโม เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ที่เหมาะสม
๕๐ จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ๔,๗๐๐ ตกลงราคา อ้วนไดนาโม อ้วนไดนาโม เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๗๐๐ ๔,๗๐๐ ที่เหมาะสม
๕๑ ซ้ือหมึกพิมพ์ ตกลงราคา หจก.พี.ซี.เนท แอนด์คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.เนท แอนด์คอมพิวเตอร์ เปน็ราคา

๘ รายการ ๐ ๐ ที่เหมาะสม
๕๒ ซ้ือเคร่ืองใช้ส านกังาน ตกลงราคา หจก.พี.ซี.เนท แอนด์คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.เนท แอนด์คอมพิวเตอร์ เปน็ราคา

๕ รายการ ๐ ๐ ที่เหมาะสม
๕๓ ซ้ือพัสดุซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๔ รายการ ๐ ๐ ที่เหมาะสม
๕๔ ซ้ือพัสดุซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๑๔ รายการ ๐ ๐ ที่เหมาะสม
๕๕ ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ ตกลงราคา นวิอาร์ต นวิอาร์ต เปน็ราคา

๓ รายการ ๐ ๐ ที่เหมาะสม
๕๖ ซ้ือพัสดุสายช่างโยธา ตกลงราคา หจก.อุบลสหไพบลู หจก.อุบลสหไพบลู เปน็ราคา

๒ รายการ ๐ ๐ ที่เหมาะสม
๕๗ จ้างท าปา้ยไวนลิ ตกลงราคา นวิอาร์ต นวิอาร์ต เปน็ราคา

๔ รายการ ๐ ๐ ที่เหมาะสม
๕๘ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๓ รายการ ๐ ๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๕๙ ซ้ือพัสดุซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๑๒,๓๙๔ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๑๗ รายการ ๑๒,๓๙๔ ๑๒,๓๙๔ ที่เหมาะสม
๖๐ ซ้ือพัสดุสายส่ือสาร ๑๕,๕๖๐ ตกลงราคา หจก.พี.ซี.เนท แอนด์คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.เนท แอนด์คอมพิวเตอร์ เปน็ราคา

๒ รายการ ๑๕,๕๖๐ ๑๕,๕๖๐ ที่เหมาะสม
๖๑ ซ้ือพัสดุซ่อมประปา ๒๗,๙๑๘ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ หจก.กิจศิริวุฒิ เปน็ราคา

๔ รายการ ๒๗,๙๑๘ ๒๗,๙๑๘ ที่เหมาะสม
๖๒ ซ้ือ ส.ส.ต.สายส่ือสาร ๑๑,๒๕๕ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๑๒ รายการ ๑๑,๒๕๕ ๑๑,๒๕๕ ที่เหมาะสม
๖๓ ซ้ืออุปกรณ์ใช้ฝึกอบรม ๑๓,๕๘๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๘ รายการ ๑๓,๕๘๐ ๑๓,๕๘๐ ที่เหมาะสม
๖๔ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมระบบไฟฟ้า ๑๒,๐๒๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๔ รายการ ๑๒,๐๒๐ ๑๒,๐๒๐ ที่เหมาะสม
๖๕ ซ้ือพัสดุสายช่างอากาศ ๑๐,๓๐๐ ตกลงราคา หจก.อุบลสหไพบลูย์ หจก.อุบลสหไพบลูย์ เปน็ราคา

๒ รายการ ๑๐,๓๐๐ ๑๐,๓๐๐ ที่เหมาะสม
๖๖ ซ้ือพัสดุสายช่างโยธา ๑๒,๓๙๐ ตกลงราคา หจก.อุบลสหไพบลูย์ หจก.อุบลสหไพบลูย์ เปน็ราคา

๓ รายการ ๑๒,๓๙๐ ๑๒,๓๙๐ ที่เหมาะสม


