
              สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

                         (ชือ่หนว่ยงาน) บน.๒๑ สขร.๑

                   วิธีเฉพาะเจาะจง

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด/ ๓,๒๕๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๑๔ รายการ ๓,๒๕๐ ๓,๒๕๐ ที่เหมาะสม

๒ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ/์ ๒,๒๙๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๑๒ รายการ ๒,๒๙๐ ๒,๒๙๐ ที่เหมาะสม

๓ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ/์ ๒,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๓ รายการ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๔ ซ้ือวัสดุส านกังาน/ ๓,๕๗๕ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๑๒ รายการ ๓,๕๗๕ ๓,๕๗๕ ที่เหมาะสม

๕ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ/์ ๙๕๖ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๔ รายการ ๙๕๖ ๙๕๖ ที่เหมาะสม

๖ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด/ ๒,๗๒๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๔ รายการ ๒,๗๒๐ ๒,๗๒๐ ที่เหมาะสม

๗ จ้างซ่อมรถยนต์/ ๑,๓๕๐ ตกลงราคา อ้วนไดนาโม/ อ้วนไดนาโม/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๑,๓๕๐ ๑,๓๕๐ ที่เหมาะสม

๘ ซ้ืออะไหล่รถยนต์/ ๔,๙๙๙ ตกลงราคา สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๑๓ รายการ ๔,๙๙๙ ๔,๙๙๙ ที่เหมาะสม

๙ ซ้ืออะไหล่รถยนต์/ ๑,๕๒๖ ตกลงราคา สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๖ รายการ ๑,๕๒๖ ๑,๕๒๖ ที่เหมาะสม

๑๐ ซ้ืออะไหล่รถยนต์/ ๒,๐๒๑ ตกลงราคา สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๗ รายการ ๒,๐๒๑ ๒,๐๒๑ ที่เหมาะสม

๑๑ ซ้ืออะไหล่รถยนต์/ ๔,๕๔๓ ตกลงราคา สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๑๖ รายการ ๔,๕๔๓ ๔,๕๔๓ ที่เหมาะสม



                  - ๒ -

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑๒ ซ้ืออะไหล่รถยนต์/ ๔,๕๖๗ ตกลงราคา สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๘ รายการ ๔,๕๖๗ ๔,๕๖๗ ที่เหมาะสม

๑๓ ซ้ืออะไหล่รถยนต์/ ๑,๐๑๙ ตกลงราคา สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๔ รายการ ๑,๐๑๙ ๑,๐๑๙ ที่เหมาะสม

๑๔ ซ้ือกระดาษ/ ๓,๘๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๒ รายการ ๓,๘๐๐ ๓,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๑๕ ซ้ือแฟ้ม/ ๑,๖๒๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๑,๖๒๐ ๑,๖๒๐ ที่เหมาะสม

๑๖ ซ้ือปล๊ักไฟ/ ๕๖๗ ตกลงราคา หจก.พีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์ฯ หจก.พีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์ฯ เปน็ราคา

๑ รายการ ๕๖๗ ๕๖๗ ที่เหมาะสม

๑๗ ซ้ือเคร่ืองบนัทกึข้อมูล/ ๙๔๕ ตกลงราคา หจก.พีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์ฯ หจก.พีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์ฯ เปน็ราคา

๑ รายการ ๙๔๕ ๙๔๕ ที่เหมาะสม

๑๘ ซ้ือฉากกัน้/ ๒,๘๙๐ ตกลงราคา ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นเิจอร์/ ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นเิจอร์/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๒,๘๙๐ ๒,๘๙๐ ที่เหมาะสม

๑๙ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๑,๙๑๔ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา

๔ รายการ ๑,๙๑๔ ๑,๙๑๔ ที่เหมาะสม

๒๐ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๒,๗๒๘ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา

๓ รายการ ๒,๗๒๘ ๒,๗๒๘ ที่เหมาะสม

๒๑ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ/ ๓,๐๙๖ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา

๔ รายการ ๓,๐๙๖ ๓,๐๙๖ ที่เหมาะสม

๒๒ จ้างซ่อมรถยนต์/ ๔,๕๐๐ ตกลงราคา บ.อุบลรุ่งทรัพย์ยางยนต์/ บ.อุบลรุ่งทรัพย์ยางยนต์/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๒๓ จ้างซ่อมรถยนต์/ ๔,๗๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต้/ เจเจออโต้/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๗๐๐ ๔,๗๐๐ ที่เหมาะสม



                     -๓-

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๒๔ จ้างซ่อมรถยนต์ ๒,๕๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต้/ เจเจออโต้/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๒๕ จ้างซ่อมรถยนต์ ๒,๕๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต้/ เจเจออโต้/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๒๖ ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟคอมพิวเตอร์ ๓,๓๘๐ ตกลงราคา หจก.พีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์ฯ หจก.พีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์ฯ เปน็ราคา

๑ รายการ ๓,๓๘๐ ๓,๓๘๐ ที่เหมาะสม

๒๗ ซ้ือวัสดุรับ-ส่งเสด็จฯ ๖,๓๗๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๒ รายการ ๖,๓๗๐ ๖,๓๗๐ ที่เหมาะสม

๒๘ ซ้ืออุปกรณ์ฝึกอบรม ๖,๗๗๕ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๑๒ รายการ ๖,๗๗๕ ๖,๗๗๕ ที่เหมาะสม

๒๙ จ้างถ่ายเอกสาร ๗,๘๐๐ ตกลงราคา ร้านงามเจริญ/ ร้านงามเจริญ/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๓๐ ซ้ือวัสดุเขียนปา้ย ๙,๙๙๖ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๘ รายการ ๙,๙๙๖ ๙,๙๙๖ ที่เหมาะสม

๓๑ จ้างซ่อมรถยนต์ ๖,๘๐๐ ตกลงราคา อ้วนไดนาโม/ อ้วนไดนาโม/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๖,๘๐๐ ๖,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๓๒ จ้างซ่อมรถยนต์ ๗,๓๙๐ ตกลงราคา อ้วนไดนาโม/ อ้วนไดนาโม/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๗,๓๙๐ ๗,๓๙๐ ที่เหมาะสม

๓๓ ซ้ือพัสดุใช้ราชการ ๕,๒๒๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๔ รายการ ๕,๒๒๐ ๕,๒๒๐ ที่เหมาะสม

๓๔ ซ้ือตลับหมึก ๗,๔๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๗,๔๐๐ ๗,๔๐๐ ที่เหมาะสม

๓๕ ซ้ือพัสดุใช้ราชการ ๑๓,๗๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๔ รายการ ๑๓,๗๐๐ ๑๓,๗๐๐ ที่เหมาะสม



                    - ๔ -

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๓๖ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๑๖,๘๕๒ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๑๘ รายการ ๑๖,๘๕๒ ๑๖,๘๕๒ ที่เหมาะสม

๓๗ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๑๓,๖๙๖ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๑๑ รายการ ๑๓,๖๙๖ ๑๓,๖๙๖ ที่เหมาะสม

๓๘ ซ้ือพัสดุใช้ราชการ ๑๕,๐๕๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๔ รายการ ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๐๕๐ ที่เหมาะสม

๓๙ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ/์ ๑๕,๑๙๕ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๑๙ รายการ ๑๕,๑๙๕ ๑๕,๑๙๕ ที่เหมาะสม

๔๐ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๑๒,๔๒๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๘ รายการ ๑๒,๔๒๕ ๑๒,๔๒๕ ที่เหมาะสม
๔๑ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๑๘,๐๘๙ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๑๕ รายการ ๑๘,๐๘๙ ๑๘,๐๘๙ ที่เหมาะสม
๔๒ ซ้ือพัสดุสายโยธา ๑๙,๔๖๐ ตกลงราคา หจก.อุบลสหไพบลูย์/ หจก.อุบลสหไพบลูย์/ เปน็ราคา

๖ รายการ ๑๙,๔๖๐ ๑๙,๔๖๐ ที่เหมาะสม
๔๓ ซ้ือวัสดุประปา ๔๑,๑๔๐ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ เปน็ราคา

๙ รายการ ๔๑,๑๔๐ ๔๑,๑๔๐ ที่เหมาะสม
๔๔ ซ้ือวัสดุประปา ๙๔,๔๐๐ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ เปน็ราคา

๒ รายการ ๙๔,๔๐๐ ๙๔,๔๐๐ ที่เหมาะสม


