
              สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
                         (ชือ่หนว่ยงาน)  บน.๒๑ สขร.๑

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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๑ ซ้ือพัสดุซ่อมอินเตอร์เนต็/ ๖,๙๔๖ เฉพาะเจาะจง บ.อุบลสายฟ้าฯ/ บ.อุบลสายฟ้าฯ/ เปน็ราคา

๒ รายการ ๖,๙๔๖ ๖,๙๔๖ ที่เหมาะสม
๒ ซ้ือพัสดุเพื่อใช้ราชการ/ ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ศรีอุปลีสาน/ ศรีอุปลีสาน/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๓ ซ้ือ ส.ส.ต.สายพลาธิการ/ ๕,๔๕๗ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา

๑๐ รายการ ๕,๔๕๗ ๕,๔๕๗ ที่เหมาะสม
๔ ซ้ือพัสดุคอมพิวเตอร์/ ๗,๙๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๕ รายการ ๗,๙๔๐ ๗,๙๔๐ ที่เหมาะสม
๕ ซ้ือพัสดุใช้ในงานด้านบญัช/ี ๗,๒๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา

๓ รายการ ๗,๒๕๐ ๗,๒๕๐ ที่เหมาะสม
๖ ซ้ือพัสดุใช้ราชการ/ ๕,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ไดแอก ฟอร์ ไลฟ์/ หจก.ไดแอก ฟอร์ ไลฟ์/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ ที่เหมาะสม
๗ ซ้ือพัสดุใช้ราชการ/ ๙,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา

๒ รายการ ๙,๒๐๐ ๙,๒๐๐ ที่เหมาะสม
๘ ซ้ือพัสดุเตรียมรับ-ส่งเสด็จฯ ๓๕,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๖ รายการ ๓๕,๔๐๐ ๓๕,๔๐๐ ที่เหมาะสม
๙ ซ้ือพัสดุซ่อมรถยนต์/ ๔๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๔ รายการ ๔๔,๕๐๐ ๔๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๑๐ ซ้ือพัสดุซ่อมรถยนต์/ ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๑๑ ซ้ือพัสดุซ่อมรถยนต์/ ๕๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๘ รายการ ๕๓,๐๐๐ ๕๓,๐๐๐ ที่เหมาะสม



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

๑๒ ซ้ืออุปกรณ์ใช้ส านกังาน/ ๑๒,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง ศรีอุปลีสาน/ ศรีอุปลีสาน/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๑๒,๘๐๐ ๑๒,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๑๓ จ้างท าแบบฟอร์มรายงาน/ ๑๖,๒๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.คอมฟอร์ม/ บ.คอมฟอร์ม/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๑๖,๒๕๐ ๑๖,๒๕๐ ที่เหมาะสม

๑๔ ซ้ือพัสดุซ่อมเค่ืองปรับอากาศ/ ๑๔,๖๓๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอซีอิเล็คทริค/ บ.เอซีอิเล็คทริค/ เปน็ราคา
๔ รายการ ๑๔,๖๓๐ ๑๔,๖๓๐ ที่เหมาะสม

๑๕ ซ้ือพัสดุใช้กับรถนัง่รับรองฯ/ ๑๓,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนไดนาโม/ ร้านอ้วนไดนาโม/ เปน็ราคา
๖ รายการ ๑๓,๕๐๐ ๑๓,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๑๖ ซ้ือสายไฮดรอลิค/ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอูช่่างศักด์ิ/ ร้านอูช่่างศักด์ิ/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๑๗ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๒,๓๙๓ เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา
๔ รายการ ๒,๓๙๓ ๒,๓๙๓ ที่เหมาะสม

๑๘ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๒,๐๑๔ เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา
๔ รายการ ๒,๐๑๔ ๒,๐๑๔ ที่เหมาะสม

๑๙ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๔,๗๕๘ เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา
๔ รายการ ๔,๗๕๘ ๔,๗๕๘ ที่เหมาะสม

๒๐ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๒,๑๗๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา
๕ รายการ ๒,๑๗๐ ๒,๑๗๐ ที่เหมาะสม

๒๑ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๙๙๕ เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา
๓ รายการ ๙๙๕ ๙๙๕ ที่เหมาะสม

๒๒ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๒,๓๘๕ เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา
๓ รายการ ๒,๓๘๕ ๒,๓๘๕ ที่เหมาะสม



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

๒๓ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๓,๗๗๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา
๕ รายการ ๓,๗๗๐ ๓,๗๗๐ ที่เหมาะสม

๒๔ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๒,๓๓๕ เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา
๔ รายการ ๒,๓๓๕ ๒,๓๓๕ ที่เหมาะสม

๒๕ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๒,๒๖๕ เฉพาะเจาะจง บ.เอซีอิเล็คทริค/ บ.เอซีอิเล็คทริค/ เปน็ราคา
๖ รายการ ๒,๒๖๕ ๒,๒๖๕ ที่เหมาะสม

๒๖ ซ้ือพัสดุทาสี/ ๔,๗๔๕ เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา
๗ รายการ ๔,๗๔๕ ๔,๗๔๕ ที่เหมาะสม

๒๗ ซ้ือพัสดุซ่อมประปา/ ๙๓๘ เฉพาะเจาะจง หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา
๔ รายการ ๙๓๘ ๙๓๘ ที่เหมาะสม

๒๘ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ ๑,๗๒๑ เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ เปน็ราคา
๑๐ รายการ ๑,๗๒๑ ๑,๗๒๑ ที่เหมาะสม

๒๙ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๒,๘๖๕ เฉพาะเจาะจง บ.เอซีอิเล็คทริค/ บ.เอซีอิเล็คทริค/ เปน็ราคา
๒ รายการ ๒,๘๖๕ ๒,๘๖๕ ที่เหมาะสม

๓๐ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๔,๒๓๕ เฉพาะเจาะจง บ.เอซีอิเล็คทริค/ บ.เอซีอิเล็คทริค/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔,๒๓๕ ๔,๒๓๕ ที่เหมาะสม

๓๑ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๑,๔๔๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอซีอิเล็คทริค/ บ.เอซีอิเล็คทริค/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๑,๔๔๐ ๑,๔๔๐ ที่เหมาะสม

๓๒ ซ้ือน้ ากล่ัน/ ๑,๐๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา
๒ รายการ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ที่เหมาะสม

๓๓ จ้างซ่อมรถบรรทกุเททา้ย/ ๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอูช่่างศักด์ิ/ ร้านอูช่่างศักด์ิ/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม



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

๓๔ จ้างซ่อมรถขุดตัก/ ๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอูช่่างศักด์ิ/ ร้านอูช่่างศักด์ิ/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๓๕ จ้างซ่อมรถเก็บขยะ/ ๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอูช่่างศักด์ิ/ ร้านอูช่่างศักด์ิ/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๓๖ จ้างซ่อมรถบรรทกุเททา้ย/ ๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอูช่่างศักด์ิ/ ร้านอูช่่างศักด์ิ/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๓๗ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด/ ๓,๘๓๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา
๓รายการ ๓,๘๓๐ ๓,๘๓๐ ที่เหมาะสม

๓๘ จ้างซ่อมรถขุดตัก/ ๑,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเจเจออโต้/ ร้านเจเจออโต้/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๓๙ จ้างซ่อมรถปั้นจั่น/ ๔,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเจเจออโต้/ ร้านเจเจออโต้/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๔๐ จ้างซ่อมรถตัดหญ้า/ ๔,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเจเจออโต้/ ร้านเจเจออโต้/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ที่เหมาะสม

๔๑ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๒,๖๓๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอซีอิเล็คทริค/ บ.เอซีอิเล็คทริค/ เปน็ราคา
๘ รายการ ๒,๖๓๐ ๒,๖๓๐ ที่เหมาะสม

๔๒ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๒,๑๑๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอซีอิเล็คทริค/ บ.เอซีอิเล็คทริค/ เปน็ราคา
๖ รายการ ๒,๑๑๐ ๒,๑๑๐ ที่เหมาะสม

๔๓ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๑,๓๗๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอซีอิเล็คทริค/ บ.เอซีอิเล็คทริค/ เปน็ราคา
๒ รายการ ๑,๓๗๐ ๑,๓๗๐ ที่เหมาะสม

๔๔ ซ้ืออุปกรณ์ฝึกทหารใหม่ ๓,๙๓๓ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๓ รายการ ๓,๙๓๓ ๓,๙๓๓ ที่เหมาะสม



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

๔๕ แก๊สหงุต้ม ๓๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ที่เหมาะสม


