
              สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

                         (ชือ่หนว่ยงาน) บน.๒๑ สขร.๑

                   วิธีเฉพาะเจาะจง

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑ ซ้ือแก้วกระดาษ ๑,๑๐๐ ตกลงราคา แฮปปี้ซุปเปอร์ แฮปปี้ซุปเปอร์ เปน็ราคา

๒ รายการ ๑,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ที่เหมาะสม

๒ ปา้ยไวนลิ ๓,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านนวิอาร์ต ร้านนวิอาร์ต เปน็ราคา

๒ รายการ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๓ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๙๖๕ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๔ รายการ ๙๖๕ ๙๖๕ ที่เหมาะสม

๔ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๓,๐๑๘ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๕ รายการ ๓,๐๑๘ ๓,๐๑๘ ที่เหมาะสม

๕ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๔,๙๖๘ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๕ รายการ ๔,๙๖๘ ๔,๙๖๘ ที่เหมาะสม

๖ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๑,๓๒๙ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๓ รายการ ๑,๓๒๙ ๑,๓๒๙ ที่เหมาะสม

๗ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๓,๖๒๙ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๖ รายการ ๓,๖๒๙ ๓,๖๒๙ ที่เหมาะสม

๘ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๑,๕๘๒ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๕ รายการ ๑,๕๘๒ ๑,๕๘๒ ที่เหมาะสม

๙ ซ้ือวัสดุประปา ๔,๙๒๖ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๓ รายการ ๔,๙๒๖ ๔,๙๒๖ ที่เหมาะสม

๑๐ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๒,๓๙๘ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๕ รายการ ๒,๓๙๘ ๒,๓๙๘ ที่เหมาะสม

๑๑ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๑,๔๑๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๔ รายการ ๑,๔๑๐ ๑,๔๑๐ ที่เหมาะสม



                  - ๒ -

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑๒ ซ้ือตะปู ๑,๕๐๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๖ รายการ ๑,๕๐๕ ๑,๕๐๕ ที่เหมาะสม

๑๓ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๙๐๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๒ รายการ ๙๐๐ ๙๐๐ ที่เหมาะสม

๑๔ ซ้ือหมึก ๑,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๔ รายการ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๑๕ ซ้ือโต๊ะสีขาว ๑,๗๕๐ ตกลงราคา ร้านซุปแลนด์ ร้านซุปแลนด์ เปน็ราคา

๑ รายการ ๑,๗๕๐ ๑,๗๕๐ ที่เหมาะสม

๑๖ ซ้ือไฟฉายแรงสูง ๒,๒๕๐ ตกลงราคา ร้านซุปแลนด์ ร้านซุปแลนด์ เปน็ราคา

๑ รายการ ๒,๒๕๐ ๒,๒๕๐ ที่เหมาะสม

๑๗ ซ้ือโต๊ะพับส่ีเหล่ียม ๑,๗๕๐ ตกลงราคา ร้านซุปแลนด์ ร้านซุปแลนด์ เปน็ราคา

๑ รายการ ๑,๗๕๐ ๑,๗๕๐ ที่เหมาะสม

๑๘ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๗๐๒ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๗ รายการ ๗๐๒ ๗๐๒ ที่เหมาะสม

๑๙ ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๓,๗๙๕ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๑ รายการ ๓,๗๙๕ ๓,๗๙๕ ที่เหมาะสม

๒๐ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๓,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๑๔ รายการ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๒๑ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๑,๔๑๕ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๒ รายการ ๑,๔๑๕ ๑,๔๑๕ ที่เหมาะสม

๒๒ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๒,๑๗๕ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๖ รายการ ๒,๑๗๕ ๒,๑๗๕ ที่เหมาะสม

๒๓ ซ้ือ ส.ส.ต.สายพลาธิการ ๓,๖๖๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๓ รายการ ๓,๖๖๐ ๓,๖๖๐ ที่เหมาะสม



                     -๓-

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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๒๔ ซ้ือผ้าก๊อซ ๔,๙๔๐ ตกลงราคา พรศรีเภสัช พรศรีเภสัช เปน็ราคา

๒ รายการ ๔,๙๔๐ ๔,๙๔๐ ที่เหมาะสม

๒๕ ซ้ือหมึกพิมพ์ ๓,๑๙๐ ตกลงราคา หจก.พีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์ฯ หจก.พีซี.เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์ฯ เปน็ราคา

๘ รายการ ๓,๑๙๐ ๓,๑๙๐ ที่เหมาะสม

๒๖ จ้างซ่อมรถยนต์ช่วยรบ ๔,๙๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต เจเจออโต เปน็ราคา

๑๑ รายการ ๔,๙๐๐ ๔,๙๐๐ ที่เหมาะสม

๒๗ จ้างซ่อมรถยนต์บงัคับการบนิ ๒,๑๓๐ ตกลงราคา อ้วนไดนาโม อ้วนไดนาโม เปน็ราคา

๑ รายการ ๒,๑๓๐ ๒,๑๓๐ ที่เหมาะสม

๒๘ จ้างซ่อมรถยนต์ช่วยรบ ๔๐๐ ตกลงราคา เกียรติศักด์ิหม้อน้ า เกียรติศักด์ิหม้อน้ า เปน็ราคา

๑ รายการ ๔๐๐ ๔๐๐ ที่เหมาะสม

๒๙ จ้างซ่อมรถยนต์ ๔๖๐ ตกลงราคา ถาวรยางยนต์ ถาวรยางยนต์ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔๖๐ ๔๖๐ ที่เหมาะสม

๓๐ จ้างซ่อมรถยนต์ ๓๐๐ ตกลงราคา โรงกลึงถนอมการช่าง โรงกลึงถนอมการช่าง เปน็ราคา

๑ รายการ ๓๐๐ ๓๐๐ ที่เหมาะสม

๓๑ จ้างซ่อมรถยนต์ ๓๐๐ ตกลงราคา ถาวรยางยนต์ ถาวรยางยนต์ เปน็ราคา

๑ รายการ ๓๐๐ ๓๐๐ ที่เหมาะสม

๓๒ ยางในรถยนต์ ๔,๕๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต เจเจออโต เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๓๓ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๔,๐๒๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๔ รายการ ๔,๐๒๐ ๔,๐๒๐ ที่เหมาะสม

๓๔ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๑,๘๐๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๔ รายการ ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๓๕ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๓,๐๒๓ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๘ รายการ ๓,๐๒๓ ๓,๐๒๓ ที่เหมาะสม



                    - ๔ -

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๓๖ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมประปา ๔,๗๓๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๒ รายการ ๔,๗๓๐ ๔,๗๓๐ ที่เหมาะสม

๓๗ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมประปา ๔,๗๓๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๒ รายการ ๔,๗๓๐ ๔,๗๓๐ ที่เหมาะสม

๓๘ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมประปา ๒,๙๕๓ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑๕ รายการ ๒,๙๕๓ ๒,๙๕๓ ที่เหมาะสม

๓๙ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๒๒๒ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๔ รายการ ๒๒๒ ๒๒๒ ที่เหมาะสม

๔๐ ซ้ือถังดักไขมัน ๔,๗๗๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๗๗๐ ๔,๗๗๐ ที่เหมาะสม
๔๑ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมประปา ๔,๓๕๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๒ รายการ ๔,๓๕๐ ๔,๓๕๐ ที่เหมาะสม
๔๒ จ้างเปล่ียนยางในรถขุดตัก ๔,๗๐๐ ตกลงราคา ถาวรยางยนต์ ถาวรยางยนต์ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๗๐๐ ๔,๗๐๐ ที่เหมาะสม
๔๓ จ้างซ่อมปั๊มเบรค ๔,๔๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต เจเจออโต เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๔๐๐ ๔,๔๐๐ ที่เหมาะสม
๔๔ จ้างซ่อมลูกกล้ิงกระบะตัดหญ้า ๔,๒๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต เจเจออโต เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ที่เหมาะสม
๔๕ จ้างซ่อมปั้มไฮดรอลิค ๔,๓๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต เจเจออโต เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ ที่เหมาะสม
๔๖ จ้างซ่อมระบบครัช ๔,๘๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต เจเจออโต เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๔๗ จ้างซ่อมไดร์สตาร์ท ๔,๙๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต เจเจออโต เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๙๐๐ ๔,๙๐๐ ที่เหมาะสม
๔๘ ซ้ือตลับหมึก ๑,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๑ รายการ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๔๙ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๒,๕๐๑ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๙ รายการ ๒,๕๐๑ ๒,๕๐๑ ที่เหมาะสม
๕๐ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑,๔๕๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๕ รายการ ๑,๔๕๐ ๑,๔๕๐ ที่เหมาะสม
๕๑ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมประปา ๔,๗๓๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๒ รายการ ๔,๗๓๐ ๔,๗๓๐ ที่เหมาะสม
๕๒ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมประปา ๔,๗๓๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๒ รายการ ๔,๗๓๐ ๔,๗๓๐ ที่เหมาะสม
๕๓ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมประปา ๔,๗๓๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๒ รายการ ๔,๗๓๐ ๔,๗๓๐ ที่เหมาะสม
๕๔ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมประปา ๔,๙๒๖ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๓ รายการ ๔,๙๒๖ ๔,๙๒๖ ที่เหมาะสม
๕๕ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๓,๙๖๖ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๖ รายการ ๓,๙๖๖ ๓,๙๖๖ ที่เหมาะสม
๕๖ ซ้ือสีน้ ามัน ๓,๘๑๙ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๖ รายการ ๓,๘๑๙ ๓,๘๑๙ ที่เหมาะสม
๕๗ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมประปา ๓,๒๓๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๖ รายการ ๓,๒๓๐ ๓,๒๓๐ ที่เหมาะสม
๕๘ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมประปา ๓,๒๓๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๖ รายการ ๓,๒๓๐ ๓,๒๓๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๕๙ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๕,๙๕๑ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑๑ รายการ ๕,๙๕๑ ๕,๙๕๑ ที่เหมาะสม
๖๐ ซ้ือวัสดุรับ-ส่งเสด็จฯ ๖,๖๑๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๓ รายการ ๖,๖๑๐ ๖,๖๑๐ ที่เหมาะสม
๖๑ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๕,๓๐๙ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๗ รายการ ๕,๓๐๙ ๕,๓๐๙ ที่เหมาะสม
๖๒ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมประปา ๖,๔๐๖ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๘ รายการ ๖,๔๐๖ ๖,๔๐๖ ที่เหมาะสม
๖๓ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมประปา ๗,๖๒๖ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑๐ รายการ ๗,๖๒๖ ๗,๖๒๖ ที่เหมาะสม
๖๔ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมประปา ๕,๙๒๑ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๘ รายการ ๕,๙๒๑ ๕,๙๒๑ ที่เหมาะสม
๖๕ จ้างท าปา้ยไวนลิ ๙,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านนวิอาร์ต ร้านนวิอาร์ต เปน็ราคา

๓ รายการ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๖๖ จ้างท าปา้ยไวนลิ ๖,๕๕๒ ตกลงราคา ร้านนวิอาร์ต ร้านนวิอาร์ต เปน็ราคา

๑ รายการ ๖,๕๕๒ ๖,๕๕๒ ที่เหมาะสม
๖๗ ซ้ืออุปกรณ์ฝึกอบรม ๕,๔๐๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๑๑ รายการ ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ ที่เหมาะสม
๖๘ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๗,๔๖๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๖ รายการ ๗,๔๖๐ ๗,๔๖๐ ที่เหมาะสม
๖๙ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซม ๙,๓๙๐ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์ เปน็ราคา

๑๔ รายการ ๙,๓๙๐ ๙,๓๙๐ ที่เหมาะสม
๗๐ ซ้ือวัสดุใช้ราชการ ๒๒,๑๕๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑๐ รายการ ๒๒,๑๕๐ ๒๒,๑๕๐ ที่เหมาะสม
๗๑ ซ้ืออุปกรณ์สายส่ือสาร ๑๗,๗๓๐ ตกลงราคา บริษัทอุบลสายฟ้าฯ บริษัทอุบลสายฟ้าฯ เปน็ราคา

๑๐ รายการ ๑๗,๗๓๐ ๑๗,๗๓๐ ที่เหมาะสม



                 - ๗ -
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป
๗๒ ซ้ืออุปกรณ์สายส่ือสาร ๑๖,๓๕๕ ตกลงราคา บริษัทอุบลสายฟ้าฯ บริษัทอุบลสายฟ้าฯ เปน็ราคา

๕ รายการ ๑๖,๓๕๕ ๑๖,๓๕๕ ที่เหมาะสม
๗๓ จ้างซ่อมประตู ๑๐,๗๐๐ ตกลงราคา ร้าน ก.แก้ว ร้าน ก.แก้ว เปน็ราคา

๑ รายการ ๑๐,๗๐๐ ๑๐,๗๐๐ ที่เหมาะสม
๗๔ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๕๓,๐๐๐ ตกลงราคา สหอุปกรณ์ สหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๑๔ รายการ ๕๓,๐๐๐ ๕๓,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๗๕ ซ้ือเคร่ืองนอน ๑๗,๖๐๐ ตกลงราคา เค อาร์ สปอร์ต เค อาร์ สปอร์ต เปน็ราคา

๑๒ รายการ ๑๗,๖๐๐ ๑๗,๖๐๐ ที่เหมาะสม
๗๖ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๒๕,๕๐๐ ตกลงราคา สหอุปกรณ์ สหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๑๔ รายการ ๒๕,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๗๗ ซ้ือวัสดุสายช่างอากาศ ๒๙,๑๖๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๕ รายการ ๒๙,๑๖๐ ๒๙,๑๖๐ ที่เหมาะสม
๗๘ ซ้ือวัสดุซ่อมอาคาร ๖๔,๔๖๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑๙ รายการ ๖๔,๔๖๐ ๖๔,๔๖๐ ที่เหมาะสม
๗๙ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๔๓,๐๐๐ ตกลงราคา สหอุปกรณ์ สหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๑๘ รายการ ๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๘๐ ซ้ือพัสดุใช้ราชการ ๑๐,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๑๑ รายการ ๑๐,๕๐๐ ๑๐,๕๐๐ ที่เหมาะสม
๘๑ ซ้ืออุปกรณ์สายส่ือสาร ๑๗,๕๕๐ ตกลงราคา หจก.อุบลสายฟ้าฯ หจก.อุบลสายฟ้าฯ เปน็ราคา

๓ รายการ ๑๗,๕๕๐ ๑๗,๕๕๐ ที่เหมาะสม
๘๒ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.สายโยธา ๑๑,๑๑๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑๓ รายการ ๑๑,๑๑๕ ๑๑,๑๑๕ ที่เหมาะสม
๘๓ ซ้ืออุปกรณ์สายส่ือสาร ๘๕,๐๐๐ ตกลงราคา บ.ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มฯ บ.ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มฯ เปน็ราคา

๕ รายการ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ที่เหมาะสม



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

๘๔ ซ้ือพัสดุซ่อมรางระบายน้ า ๑๔,๓๓๑ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์ เปน็ราคา
๑๘ รายการ ๑๔,๓๓๑ ๑๔,๓๓๑ ที่เหมาะสม

๘๕ ซ้ือพัสดุใช้ท าแทน่ติดต้ังฯ ๑๔,๙๕๙ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์ เปน็ราคา
๑๕ รายการ ๑๔,๙๕๙ ๑๔,๙๕๙ ที่เหมาะสม

๘๖ ซ้ือพัสดุจัดท าที่กัน้ถนน ๑๖,๙๘๓ ตกลงราคา หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์ เปน็ราคา
๑๒ รายการ ๑๖,๙๘๓ ๑๖,๙๘๓ ที่เหมาะสม

๘๗ ซ้ือวัสดุใช้ในราชการ ๑๖,๙๓๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา
๑๓ รายการ ๑๖,๙๓๐ ๑๖,๙๓๐ ที่เหมาะสม

๘๘ ซ้ืออุปกรณ์สายส่ือสาร ๑๙,๖๐๐ ตกลงราคา ร้านซุปแลนด์ ร้านซุปแลนด์ เปน็ราคา
๘ รายการ ๑๙,๖๐๐ ๑๙,๖๐๐ ที่เหมาะสม

๘๙ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.สายโยธา ๓๑,๔๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา
๑๐ รายการ ๓๑,๔๐๐ ๓๑,๔๐๐ ที่เหมาะสม


