
              สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

                         (ชือ่หนว่ยงาน) บน.๒๑ สขร.๑

                   วิธีเฉพาะเจาะจง

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑ ซ้ือของใช้ราชการ/ ๖,๙๔๕ ตกลงราคา หจก.อุบลคอมพิวเตอร์/ หจก.อุบลคอมพิวเตอร์/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๖,๙๔๕ ๖,๙๔๕ ที่เหมาะสม

๒ ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า/ ๗,๔๑๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๓ รายการ ๗,๔๑๐ ๗,๔๑๐ ที่เหมาะสม

๓ ซ้ืออุปกรณ์ประปา/ ๙,๒๙๑ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักภัณฑ์/ เปน็ราคา

๒๓ รายการ ๙,๒๙๑ ๙,๒๙๑ ที่เหมาะสม

๔ ซ้ือวัสดุซ่อมโครงเหล็ก/ ๖,๓๔๙ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักภัณฑ์/ เปน็ราคา

๔ รายการ ๖,๓๔๙ ๖,๓๔๙ ที่เหมาะสม

๕ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/ ๙,๒๕๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๖ รายการ ๙,๒๕๐ ๙,๒๕๐ ที่เหมาะสม

๖ ซ้ือวัสดุท าราวแขวน/ ๗,๓๑๒ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักภัณฑ์/ เปน็ราคา

๙ รายการ ๗,๓๑๒ ๗,๓๑๒ ที่เหมาะสม

๗ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ/์ ๖,๐๘๕ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๗ รายการ ๖,๐๘๕ ๖,๐๘๕ ที่เหมาะสม

๘ ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ/ ๖,๗๖๐ ตกลงราคา หจก.พี.ซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พี.ซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๖,๗๖๐ ๖,๗๖๐ ที่เหมาะสม

๙ ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ถ่ายเอกสาร/ ๙,๑๘๐ ตกลงราคา หจก.พี.ซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พี.ซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๙,๑๘๐ ๙,๑๘๐ ที่เหมาะสม

๑๐ ซ้ือวัสดุสายส่ือสาร/ ๗,๑๐๐ ตกลงราคา หจก.พี.ซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พี.ซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ เปน็ราคา

๘ รายการ ๗,๑๐๐ ๗,๑๐๐ ที่เหมาะสม

๑๑ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/ ๗,๓๕๐ ตกลงราคา หจก.พี.ซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ หจก.พี.ซี.เนท แอนด์ คอมฯ/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๗,๓๕๐ ๗,๓๕๐ ที่เหมาะสม



                  - ๒ -

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑๒ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ/ ๖,๔๗๐ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา

๓ รายการ ๖,๔๗๐ ๖,๔๗๐ ที่เหมาะสม

๑๓ ซ้ือวัสดุส านกังาน/ ๙,๖๐๘ ตกลงราคา ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา

๗ รายการ ๙,๖๐๘ ๙,๖๐๘ ที่เหมาะสม

๑๔ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ ๙,๑๑๐ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักภัณฑ์/ เปน็ราคา

๑๓ รายการ ๙,๑๑๐ ๙,๑๑๐ ที่เหมาะสม

๑๕ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด/ ๕,๗๘๙ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๑๒ รายการ ๕,๗๘๙ ๕,๗๘๙ ที่เหมาะสม

๑๖ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ ๓๑,๕๐๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๘ รายการ ๓๑,๕๐๕ ๓๑,๕๐๕ ที่เหมาะสม

๑๗ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ/ ๒๙,๘๘๐ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา

๙ รายการ ๒๙,๘๘๐ ๒๙,๘๘๐ ที่เหมาะสม

๑๘ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ ๑๔,๐๙๕ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักภัณฑ์/ เปน็ราคา

๙ รายการ ๑๔,๐๙๕ ๑๔,๐๙๕ ที่เหมาะสม

๑๙ ซ้ือของใช้ราชการ/ ๘๗,๔๘๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๘ รายการ ๘๗,๔๘๐ ๘๗,๔๘๐ ที่เหมาะสม

๒๐ จัดซ้ือวัสดุเตรียมรับ-ส่ง เสด็จ/ ๓๕,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๓ รายการ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๒๑ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ/์ ๑๔,๐๗๑ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๒๐ รายการ ๑๔,๐๗๑ ๑๔,๐๗๑ ที่เหมาะสม

๒๒ จัดซ้ือธง/ ๒๕,๘๘๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๔ รายการ ๒๕,๘๘๐ ๒๕,๘๘๐ ที่เหมาะสม

๒๓ ซ้ือวัสดุสายช่างโยธา ๑๘,๒๐๐ ตกลงราคา หจก.อุบลสหไพบลูย์/ หจก.อุบลสหไพบลูย์/ เปน็ราคา

๒ รายการ ๑๘,๒๐๐ ๑๘,๒๐๐ ที่เหมาะสม



                     -๓-

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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๒๔ ซ้ือรีแพร์สแตนเลส/ ๓,๑๗๑ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๓,๑๗๑ ๓,๑๗๑ ที่เหมาะสม

๒๕ ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า/ ๒,๗๕๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๒ รายการ ๒,๗๕๐ ๒,๗๕๐ ที่เหมาะสม

๒๖ ซ้ือสายเชือ่มไฟฟ้า ๓,๘๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๓,๘๐๐ ๓,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๒๗ ซ้ือวัสดุซ่อมเวทหีอ้งเวหาสุข ๓,๙๐๙ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๘ รายการ ๓,๙๐๙ ๓,๙๐๙ ที่เหมาะสม

๒๘ ซ้ือวัสดุสายช่างโยธา ๓,๙๖๒ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๓ รายการ ๓,๙๖๒ ๓,๙๖๒ ที่เหมาะสม

๒๙ ซ้ือวัสดุสายช่างโยธา ๔,๔๒๓ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ เปน็ราคา

๑๒ รายการ ๔,๔๒๓ ๔,๔๒๓ ที่เหมาะสม

๓๐ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๓,๔๔๐ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ เปน็ราคา

๒ รายการ ๓,๔๔๐ ๓,๔๔๐ ที่เหมาะสม

๓๑ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๓,๗๒๖ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ เปน็ราคา

๙ รายการ ๓,๗๒๖ ๓,๗๒๖ ที่เหมาะสม

๓๒ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๔,๔๔๕ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ เปน็ราคา

๕ รายการ ๔,๔๔๕ ๔,๔๔๕ ที่เหมาะสม

๓๓ ซ้ือตะปู ๓,๓๖๐ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์/ เปน็ราคา

๕ รายการ ๓,๓๖๐ ๓,๓๖๐ ที่เหมาะสม

๓๔ ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๒,๓๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๒,๓๐๐ ๒,๓๐๐ ที่เหมาะสม

๓๕ ซ้ือแบตเตอร่ีแหง้ ๒,๕๓๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๒,๕๓๐ ๒,๕๓๐ ที่เหมาะสม



                    - ๔ -

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๓๖ ซ้ือหมึก ๗๐๐ ตกลงราคา หจก.พีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์ฯ หจก.พีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์ฯ เปน็ราคา

๑ รายการ ๗๐๐ ๗๐๐ ที่เหมาะสม

๓๗ ซ้ือเชือก ๑,๘๐๐ ตกลงราคา สหฮาร์ดแวร์ สหฮาร์ดแวร์ เปน็ราคา

๑ รายการ ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๓๘ ซ้ือชุดไม้ถูพื้น ๑,๐๖๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๑,๐๖๐ ๑,๐๖๐ ที่เหมาะสม

๓๙ ซ้ือใบมีดตัดหญ้า ๒,๒๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๒,๒๐๐ ๒,๒๐๐ ที่เหมาะสม

๔๐ จ้างท าตรายาง ๔,๑๓๐ ตกลงราคา ทอสิริพร้ินต้ิง/ ทอสิริพร้ินต้ิง/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๑๓๐ ๔,๑๓๐ ที่เหมาะสม
๔๑ ซ้ือเคร่ืองกีฬา ๔,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๕ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๔๒ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๔,๓๓๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๖ รายการ ๔,๓๓๐ ๔,๓๓๐ ที่เหมาะสม
๔๓ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๓,๔๒๗ ตกลงราคา สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๘ รายการ ๓,๔๒๗ ๓,๔๒๗ ที่เหมาะสม
๔๔ จ้างซ่อมรถยนต์ ๕๐๐ ตกลงราคา ร้านเกียรติศักด์ิหม้อน้ า/ ร้านเกียรติศักด์ิหม้อน้ า/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๕๐๐ ๕๐๐ ที่เหมาะสม
๔๕ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔๘๐ ตกลงราคา หจก.ถาวรยางยนต์/ หจก.ถาวรยางยนต์/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔๘๐ ๔๘๐ ที่เหมาะสม
๔๖ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๓,๙๘๘ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา

๗ รายการ ๓,๙๘๘ ๓,๙๘๘ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๔๗ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๑,๓๐๐ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา

๒ รายการ ๑,๓๐๐ ๑,๓๐๐ ที่เหมาะสม
๔๘ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๑,๔๒๗ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์/ เปน็ราคา

๕ รายการ ๑,๔๒๗ ๑,๔๒๗ ที่เหมาะสม


