
              สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

                         (ชือ่หนว่ยงาน) บน.๒๑ สขร.๑

                   วิธีเฉพาะเจาะจง

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑ จ้างท าปา้ยสติกเกอร์ ๒,๒๕๐ ตกลงราคา ร้านนวิอาร์ต ร้านนวิอาร์ต เปน็ราคา

๑ รายการ ๒,๒๕๐ ๒,๒๕๐ ที่เหมาะสม

๒ ปา้ยไวนลิ ๔,๘๐๐ ตกลงราคา ร้านนวิอาร์ต ร้านนวิอาร์ต เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๓ ซ้ือพัสดุใช้กิจกรรม ๔,๗๐๐ ตกลงราคา ร้านนวิอาร์ต ร้านนวิอาร์ต เปน็ราคา

๔ รายการ ๔,๗๐๐ ๔,๗๐๐ ที่เหมาะสม

๔ ปา้ยไวนลิ ๔,๘๐๐ ตกลงราคา ร้านนวิอาร์ต ร้านนวิอาร์ต เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๕ ซองตราครุฑ ๔๘ ตกลงราคา ร้านนวิอาร์ต ร้านนวิอาร์ต เปน็ราคา

๑ รายการ ๔๘ ๔๘ ที่เหมาะสม

๖ ปา้ยไวนลิ ๓,๓๐๐ ตกลงราคา ร้านนวิอาร์ต ร้านนวิอาร์ต เปน็ราคา

๑ รายการ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ที่เหมาะสม

๗ ซ้ือวัสดุสายพลาธิการ ๔,๔๗๗ ตกลงราคา ร้านซุปแลนด์ ร้านซุปแลนด์ เปน็ราคา

๑๓ รายการ ๔,๔๗๗ ๔,๔๗๗ ที่เหมาะสม

๘ จ้างซ่อมรถยนต์สงคราม ๔๐๐ ตกลงราคา โรงกลึงถนอมการช่าง โรงกลึงถนอมการช่าง เปน็ราคา

๑ รายการ ๔๐๐ ๔๐๐ ที่เหมาะสม

๙ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๙๐๐ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์ ร้านสหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๗ รายการ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ ที่เหมาะสม

๑๐ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๓,๗๗๒ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑๑ รายการ ๓,๗๗๒ ๓,๗๗๒ ที่เหมาะสม

๑๑ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๓,๙๓๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๓ รายการ ๓,๙๓๐ ๓,๙๓๐ ที่เหมาะสม



                  - ๒ -

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑๒ ซ้ือสีสเปรย์ ๑,๓๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๕ รายการ ๑,๓๐๐ ๑,๓๐๐ ที่เหมาะสม

๑๓ ซ้ือโต๊ะพับได้ ๒,๘๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๑๔ ซ้ือถ่ายไฟฉาย ๑,๙๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๓ รายการ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ ที่เหมาะสม

๑๕ จ้างซ่อมรถบรรทกุ ๓,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านเจเจออโต้ ร้านเจเจออโต้ เปน็ราคา

๑ รายการ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๑๖ จ้างซ่อมรถบดส่ันสะเทอืน ๔,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านเจเจออโต้ ร้านเจเจออโต้ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๑๗ จ้างซ่อมรถตัดหญ้า ๓,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านเจเจออโต้ ร้านเจเจออโต้ เปน็ราคา

๑ รายการ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๑๘ จ้างซ่อมรถบรรทกุขยะ ๔,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านเจเจออโต้ ร้านเจเจออโต้ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๑๙ ซ้ือทอ่หด ๑,๘๔๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๘ รายการ ๑,๘๔๐ ๑,๘๔๐ ที่เหมาะสม

๒๐ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๒,๔๗๐ ตกลงราคา ร้านซุปแลนด์ ร้านซุปแลนด์ เปน็ราคา

๓ รายการ ๒,๔๗๐ ๒,๔๗๐ ที่เหมาะสม

๒๑ ซ้ือสายไฮดรอลิค ๔,๘๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต้ เจเจออโต้ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๒๒ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๑,๒๔๙ ตกลงราคา ร้านวิทยามอเตอร์แอร์ ร้านวิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๔ รายการ ๑,๒๔๙ ๑,๒๔๙ ที่เหมาะสม

๒๓ ซ้ือรีแพร์แสตนเลส ๔,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม



                     -๓-

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๒๔ จ้างท าตรายาง ๙๓๖ ตกลงราคา เจเจออโต้ เจเจออโต้ เปน็ราคา

๑ รายการ ๙๓๖ ๙๓๖ ที่เหมาะสม

๒๕ ซ้ือวัสดุสายช่างโยธา ๔,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๒๖ ซ่อมรถยนต์ทางราชการ ๑,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านชัยชาญการไฟฟ้า ร้านชัยชาญการไฟฟ้า เปน็ราคา

๑ รายการ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๒๗ ซ่อมรถยนต์ทางราชการ ๕๐๐ ตกลงราคา โรงกลึงถนอมการช่าง โรงกลึงถนอมการช่าง เปน็ราคา

๑ รายการ ๕๐๐ ๕๐๐ ที่เหมาะสม

๒๘ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๒,๙๒๖ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์ ร้านสหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๑๔ รายการ ๒,๙๒๖ ๒,๙๒๖ ที่เหมาะสม

๒๙ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๓,๐๑๘ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์ ร้านสหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๔ รายการ ๓,๐๑๘ ๓,๐๑๘ ที่เหมาะสม

๓๐ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๓,๐๓๕ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์ ร้านสหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๙ รายการ ๓,๐๓๕ ๓,๐๓๕ ที่เหมาะสม

๓๑ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๑,๗๓๓ ตกลงราคา ร้านสหอุปกรณ์ ร้านสหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๖ รายการ ๑,๗๓๓ ๑,๗๓๓ ที่เหมาะสม

๓๒ ซ้ือหมึก ๙๐๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๑ รายการ ๙๐๐ ๙๐๐ ที่เหมาะสม

๓๓ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมประปา ๑,๐๔๐ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักร์ภัณฑ์ หจก.กิจเจริญอาณาจักร์ภัณฑ์ เปน็ราคา

๔ รายการ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ที่เหมาะสม

๓๔ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมประปา ๖๗๘ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักร์ภัณฑ์ หจก.กิจเจริญอาณาจักร์ภัณฑ์ เปน็ราคา

๕ รายการ ๖๗๘ ๖๗๘ ที่เหมาะสม

๓๕ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑,๐๑๘ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักร์ภัณฑ์ หจก.กิจเจริญอาณาจักร์ภัณฑ์ เปน็ราคา

๙ รายการ ๑,๐๑๘ ๑,๐๑๘ ที่เหมาะสม



                    - ๔ -

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๓๖ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๔,๐๙๔ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักร์ภัณฑ์ หจก.กิจเจริญอาณาจักร์ภัณฑ์ เปน็ราคา

๙ รายการ ๔,๐๙๔ ๔,๐๙๔ ที่เหมาะสม

๓๗ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๓,๘๗๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๓ รายการ ๓,๘๗๐ ๓,๘๗๐ ที่เหมาะสม

๓๘ ซ้ือหมึกและแปน้พิมพ์ ๔,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.พี.ซี.เนท แอนด์ คอมฯ หจก.พี.ซี.เนท แอนด์ คอมฯ เปน็ราคา

๕ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๓๙ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๒,๑๓๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

 รายการ ๒,๑๓๐ ๒,๑๓๐ ที่เหมาะสม

๔๐ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๕,๑๐๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๓ รายการ ๕,๑๐๐ ๕,๑๐๐ ที่เหมาะสม
๔๑ ซ้ือพัสดุสายส่ือสาร ๗,๑๗๘ ตกลงราคา หจก.นราวิชญ์วัสดุ หจก.นราวิชญ์วัสดุ เปน็ราคา

๒ รายการ ๗,๑๗๘ ๗,๑๗๘ ที่เหมาะสม
๔๒ ซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๕,๑๒๐ ตกลงราคา ร้านซุปแลนด์ ร้านซุปแลนด์ เปน็ราคา

๗ รายการ ๕,๑๒๐ ๕,๑๒๐ ที่เหมาะสม
๔๓ ซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๕,๒๐๐ ตกลงราคา หจก.พี.ซี.เนท แอนด์ คอมฯ หจก.พี.ซี.เนท แอนด์ คอมฯ เปน็ราคา

๕ รายการ ๕,๒๐๐ ๕,๒๐๐ ที่เหมาะสม
๔๔ ซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๖,๖๐๔ ตกลงราคา หจก.นราวิชญ์วัสดุ หจก.นราวิชญ์วัสดุ เปน็ราคา

๗ รายการ ๖,๖๐๔ ๖,๖๐๔ ที่เหมาะสม
๔๕ ซ้ือพัสดุซ่อมบ ารุง ๖,๙๘๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญ์วัสดุ หจก.นราวิชญ์วัสดุ เปน็ราคา

๗ รายการ ๖,๙๘๐ ๖,๙๘๐ ที่เหมาะสม
๔๖ ซ้ือพัสดุใช้ราชการ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญ์วัสดุ หจก.นราวิชญ์วัสดุ เปน็ราคา

๒ รายการ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๔๗ ซ้ือพัสดุใช้ราชการ ๖,๖๗๕ ตกลงราคา ร้านซุปแลนด์ ร้านซุปแลนด์ เปน็ราคา

๑ รายการ ๖,๖๗๕ ๖,๖๗๕ ที่เหมาะสม
๔๘ ซ้ือพัสดุใช้ราชการ ๕,๔๐๔ ตกลงราคา สหอุปกรณ์ สหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๑ รายการ ๕,๔๐๔ ๕,๔๐๔ ที่เหมาะสม
๔๙ ซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๖,๖๔๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญ์วัสดุ หจก.นราวิชญ์วัสดุ เปน็ราคา

๓ รายการ ๖,๖๔๐ ๖,๖๔๐ ที่เหมาะสม
๕๐ ซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๖,๙๑๐ ตกลงราคา ร้านซุปแลนด์ ร้านซุปแลนด์ เปน็ราคา

๙ รายการ ๖,๙๑๐ ๖,๙๑๐ ที่เหมาะสม
๕๑ ซ้ือพัสดุซ่อมอาคาร ๑๒๐๙ ๒๘,๐๕๔ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักร์ภัณฑ์ หจก.กิจเจริญอาณาจักร์ภัณฑ์ เปน็ราคา

๑๖ รายการ ๒๘,๐๕๔ ๒๘,๐๕๔ ที่เหมาะสม
๕๒ ซ้ือพัสดุซ่อมอาคาร ๑๒๐๙ ๖๓,๑๑๑ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักร์ภัณฑ์ หจก.กิจเจริญอาณาจักร์ภัณฑ์ เปน็ราคา

๑๔ รายการ ๖๓,๑๑๑ ๖๓,๑๑๑ ที่เหมาะสม
๕๓ ซ้ือพัสดุช่างโยธา ๑๘,๔๙๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญ์วัสดุ หจก.นราวิชญ์วัสดุ เปน็ราคา

๗ รายการ ๑๘,๔๙๐ ๑๘,๔๙๐ ที่เหมาะสม
๕๔ ซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๒๒,๐๔๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญ์วัสดุ หจก.นราวิชญ์วัสดุ เปน็ราคา

๖ รายการ ๒๒,๐๔๐ ๒๒,๐๔๐ ที่เหมาะสม
๕๕ ซ้ือพัสดุด้านเอกสาร ๑๕,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เค.ซี 2000 หจก.เค.ซี 2000 เปน็ราคา

๑ รายการ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๕๖ ซ้ือพัสดุด าเนนิโครงการ ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านซุปแลนด์ ร้านซุปแลนด์ เปน็ราคา

๘ รายการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๕๗ ซ้ือพัสดุเพื่อใช้ในราชการ ๓๒,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญ์วัสดุ หจก.นราวิชญ์วัสดุ เปน็ราคา

๒ รายการ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๕๘ ซ้ือพัสดุสายช่างโยธา ๑๒,๓๗๙ ตกลงราคา หจก.นราวิชญ์วัสดุ หจก.นราวิชญ์วัสดุ เปน็ราคา

๑๕ รายการ ๑๒,๓๗๙ ๑๒,๓๗๙ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๕๙ ซ้ือพัสดุเตรียมรับ-ส่งเสด็จฯ ๑๔,๐๖๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญ์วัสดุ หจก.นราวิชญ์วัสดุ เปน็ราคา

๙ รายการ ๑๔,๐๖๐ ๑๔,๐๖๐ ที่เหมาะสม
๖๐ ซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๑๕,๙๙๐ ตกลงราคา ร้านซุปแลนด์ ร้านซุปแลนด์ เปน็ราคา

๔ รายการ ๑๕,๙๙๐ ๑๕,๙๙๐ ที่เหมาะสม
๖๑ ซ้ือพัสดุเพื่อใช้ในราชการ ๒๔,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.นราวิชญ์วัสดุ หจก.นราวิชญ์วัสดุ เปน็ราคา

๒ รายการ ๒๔,๕๐๐ ๒๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๖๒ ซ้ือพัสดุซ่อมบ ารุงอากาศยาน ๑๒,๕๑๐ ตกลงราคา ร้านซุปแลนด์ ร้านซุปแลนด์ เปน็ราคา

๙ รายการ ๑๒,๕๑๐ ๑๒,๕๑๐ ที่เหมาะสม
๖๓ ซ้ือพัสดุช่างอากาศ ๑๔,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านซุปแลนด์ ร้านซุปแลนด์ เปน็ราคา

๑ รายการ ๑๔,๕๐๐ ๑๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๖๔ ซ้ือพัสดุซ่อมอาคาร ๑๓,๙๕๒ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักร์ภัณฑ์ หจก.กิจเจริญอาณาจักร์ภัณฑ์ เปน็ราคา

๑ รายการ ๑๓,๙๕๒ ๑๓,๙๕๒ ที่เหมาะสม


