
              สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

                         (ชือ่หนว่ยงาน) บน.๒๑ สขร.๑

                   วิธีเฉพาะเจาะจง

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑ ซ้ือ เคร่ืองตัดเหล็ก ๓,๗๔๕ ตกลงราคา สหอุปกรณ์ สหอุปกรณ์ เปน็ราคา

1 รายการ ๓,๗๔๕ ๓,๗๔๕ ที่เหมาะสม

๒ ปา้ยไวนลิ ๓,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านนวิอาร์ต ร้านนวิอาร์ต เปน็ราคา

๒ รายการ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๓ ซ้ือเคร่ืองเจียร์แบบมือ ๓,๑๕๖ ตกลงราคา สหอุปกรณ์ สหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๑ รายการ ๓,๑๕๖ ๓,๑๕๖ ที่เหมาะสม

๔ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๑,๗๖๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๓ รายการ ๑,๗๖๐ ๑,๗๖๐ ที่เหมาะสม

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

๗ รายการ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๖ ซ้ือปา้ยไวนลิ ๔,๘๐๐ ตกลงราคา นวิอาร์ต นวิอาร์ต เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๗ ซ้ือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ๒,๑๐๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๑ รายการ ๒,๑๐๐ ๒,๑๐๐ ที่เหมาะสม

๘ ซ้ือปา้ยไวนลิ ๔,๕๐๐ ตกลงราคา นวิอาร์ต นวิอาร์ต เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๙ ซ้ือตลับหมึก ๔,๙๐๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๙๐๐ ๔,๙๐๐ ที่เหมาะสม

๑๐ จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๓,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.อุบลไอเฟคฯ หจก.อุบลไอเฟคฯ เปน็ราคา

๑ รายการ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๑๑ ซ้ือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ๔,๗๒๕ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๗๒๕ ๔,๗๒๕ ที่เหมาะสม



                  - ๒ -

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑๒ รูปถ่าย ๔,๐๐๕ ตกลงราคา อุทยักรอบรูป อุทยักรอบรูป เปน็ราคา

๒ รายการ ๔,๐๐๕ ๔,๐๐๕ ที่เหมาะสม

๑๓ ซ้ือตลับหมึก ๔,๘๘๐ ตกลงราคา ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๒ รายการ ๔,๘๘๐ ๔,๘๘๐ ที่เหมาะสม

๑๔ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๓,๑๐๘ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๙ รายการ ๓,๑๐๘ ๓,๑๐๘ ที่เหมาะสม

๑๕ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๒,๙๒๑ ตกลงราคา สหอุปกรณ์ สหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๑๑ รายการ ๒,๙๒๑ ๒,๙๒๑ ที่เหมาะสม

๑๖ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๔,๙๕๘ ตกลงราคา สหอุปกรณ์ สหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๗ รายการ ๔,๙๕๘ ๔,๙๕๘ ที่เหมาะสม

๑๗ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ ๔,๙๑๓ ตกลงราคา สหอุปกรณ์ สหอุปกรณ์ เปน็ราคา

๖ รายการ ๔,๙๑๓ ๔,๙๑๓ ที่เหมาะสม

๑๘ จ้างซ่อมรถยนต์ ๑,๒๐๐ ตกลงราคา อ้วนไดนาโม อ้วนไดนาโม เปน็ราคา

๑ รายการ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ที่เหมาะสม

๑๙ จ้างซ่อมรถยนต์ ๘๖๐ ตกลงราคา อ้วนไดนาโม อ้วนไดนาโม เปน็ราคา

๑ รายการ ๘๖๐ ๘๖๐ ที่เหมาะสม

๒๐ จ้างซ่อมรถยนต์ ๕๐๐ ตกลงราคา อ้วนไดนาโม อ้วนไดนาโม เปน็ราคา

๑ รายการ ๕๐๐ ๕๐๐ ที่เหมาะสม

๒๑ ซ้ือ ส.ส.ต.สายพลาธิการ ๔,๓๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๙ รายการ ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ ที่เหมาะสม

๒๒ ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๔,๖๐๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ที่เหมาะสม

๒๓ ซ้ือ ส.ส.ต.สายพลาธิการ ๘๖๘ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๓ รายการ ๘๖๘ ๘๖๘ ที่เหมาะสม



                     -๓-

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๒๔ ซ้ือสุขภัณฑ์ท าความสะอาด ๒,๖๑๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๓ รายการ ๒,๖๑๐ ๒,๖๑๐ ที่เหมาะสม

๒๕ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๑,๓๔๙ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๔ รายการ ๑,๓๔๙ ๑,๓๔๙ ที่เหมาะสม

๒๖ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๖๖๐ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๓ รายการ ๖๖๐ ๖๖๐ ที่เหมาะสม

๒๗ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๔,๐๘๙ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๔ รายการ ๔,๐๘๙ ๔,๐๘๙ ที่เหมาะสม

๒๘ ซ้ือมิเตอร์น้ า มอก. ๒,๒๗๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๒,๒๗๐ ๒,๒๗๐ ที่เหมาะสม

๒๙ ซ้ือน้ ายา R32 ๑,๘๕๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๑,๘๕๐ ๑,๘๕๐ ที่เหมาะสม

๓๐ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๒,๕๙๐ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๓ รายการ ๒,๕๙๐ ๒,๕๙๐ ที่เหมาะสม

๓๑ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๑,๗๓๕ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๒ รายการ ๑,๗๓๕ ๑,๗๓๕ ที่เหมาะสม

๓๒ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๒,๑๔๐ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๕ รายการ ๒,๑๔๐ ๒,๑๔๐ ที่เหมาะสม

๓๓ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๑,๓๘๐ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๓ รายการ ๑,๓๘๐ ๑,๓๘๐ ที่เหมาะสม

๓๔ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๑,๑๗๕ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๓ รายการ ๑,๑๗๕ ๑,๑๗๕ ที่เหมาะสม

๓๕ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๒,๐๕๐ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๓ รายการ ๒,๐๕๐ ๒,๐๕๐ ที่เหมาะสม



                    - ๔ -

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

(ราคากลาง) โดยสรุป

๓๖ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๓,๙๕๕ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๓ รายการ ๓,๙๕๕ ๓,๙๕๕ ที่เหมาะสม

๓๗ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ๑,๗๘๔ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๕ รายการ ๑,๗๘๔ ๑,๗๘๔ ที่เหมาะสม

๓๘ ซ้ือปา้ยไวนลิ ๓,๕๐๐ ตกลงราคา นวิอาร์ต นวิอาร์ต เปน็ราคา

๒ รายการ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๓๙ ซ้ือสายไฮดรอลิค ๔,๖๐๐ ตกลงราคา เจเจออโต เจเจออโต เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ที่เหมาะสม

๔๐ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๓,๓๘๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๖ รายการ ๓,๓๘๐ ๓,๓๘๐ ที่เหมาะสม
๔๑ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๔,๙๘๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๖ รายการ ๔,๙๘๕ ๔,๙๘๕ ที่เหมาะสม
๔๒ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๔,๙๘๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๔,๙๘๕ ๔,๙๘๕ ที่เหมาะสม
๔๓ ซ้ือตัวล็อคหนา้ต่าง ๓,๒๐๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๑ รายการ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ที่เหมาะสม
๔๔ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๒,๘๒๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๓ รายการ ๒,๘๒๐ ๒,๘๒๐ ที่เหมาะสม
๔๕ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๔,๙๙๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๖ รายการ ๔,๙๙๕ ๔,๙๙๕ ที่เหมาะสม
๔๖ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑,๖๗๕ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๕ รายการ ๑,๖๗๕ ๑,๖๗๕ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๔๗ ซ้ือตลับหมึก ๒,๘๘๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๒ รายการ ๒,๘๘๐ ๒,๘๘๐ ที่เหมาะสม
๔๘ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๓,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๗ รายการ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๔๙ ซ้ือ ส.ส.ต.สายพลาธิการ ๕,๙๐๐ ตกลงราคา ศรีอุปลีสาน เฟอร์นเิจอร์ ศรีอุปลีสาน เฟอร์นเิจอร์ เปน็ราคา

๑ รายการ ๕,๙๐๐ ๕,๙๐๐ ที่เหมาะสม
๕๐ ซ้ือ ส.ส.ต.สายพลาธิการ ๘,๗๐๐ ตกลงราคา ศรีอุปลีสาน เฟอร์นเิจอร์ ศรีอุปลีสาน เฟอร์นเิจอร์ เปน็ราคา

๑ รายการ ๘,๗๐๐ ๘,๗๐๐ ที่เหมาะสม
๕๑ ซ้ือหมึกพิมพ์ ๘,๒๕๐ ตกลงราคา หจก.พี.ซี.เนท แอนด์คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.เนท แอนด์คอมพิวเตอร์ เปน็ราคา

๘ รายการ ๘,๒๕๐ ๘,๒๕๐ ที่เหมาะสม
๕๒ ซ้ือเคร่ืองใช้ส านกังาน ๕,๙๔๐ ตกลงราคา หจก.พี.ซี.เนท แอนด์คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.เนท แอนด์คอมพิวเตอร์ เปน็ราคา

๕ รายการ ๕,๙๔๐ ๕,๙๔๐ ที่เหมาะสม
๕๓ ซ้ือพัสดุซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๗,๙๕๐ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๔ รายการ ๗,๙๕๐ ๗,๙๕๐ ที่เหมาะสม
๕๔ ซ้ือพัสดุซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๗,๒๑๐ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๑๔ รายการ ๗,๒๑๐ ๗,๒๑๐ ที่เหมาะสม
๕๕ ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ ๗,๓๐๐ ตกลงราคา นวิอาร์ต นวิอาร์ต เปน็ราคา

๓ รายการ ๗,๓๐๐ ๗,๓๐๐ ที่เหมาะสม
๕๖ ซ้ือพัสดุสายช่างโยธา ๗,๐๔๐ ตกลงราคา หจก.อุบลสหไพบลู หจก.อุบลสหไพบลู เปน็ราคา

๒ รายการ ๗,๐๔๐ ๗,๐๔๐ ที่เหมาะสม
๕๗ จ้างท าปา้ยไวนลิ ๖,๒๒๕ ตกลงราคา นวิอาร์ต นวิอาร์ต เปน็ราคา

๔ รายการ ๖,๒๒๕ ๖,๒๒๕ ที่เหมาะสม
๕๘ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๕,๑๐๐ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๓ รายการ ๕,๑๐๐ ๕,๑๐๐ ที่เหมาะสม



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

(ราคากลาง) โดยสรุป
๕๙ ซ้ือพัสดุซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๑๒,๓๙๔ ตกลงราคา หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ หจก.วิทยามอเตอร์แอร์ เปน็ราคา

๑๗ รายการ ๑๒,๓๙๔ ๑๒,๓๙๔ ที่เหมาะสม
๖๐ ซ้ือพัสดุสายส่ือสาร ๑๕,๕๖๐ ตกลงราคา หจก.พี.ซี.เนท แอนด์คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.เนท แอนด์คอมพิวเตอร์ เปน็ราคา

๒ รายการ ๑๕,๕๖๐ ๑๕,๕๖๐ ที่เหมาะสม
๖๑ ซ้ือพัสดุซ่อมประปา ๒๗,๙๑๘ ตกลงราคา หจก.กิจศิริวุฒิ หจก.กิจศิริวุฒิ เปน็ราคา

๔ รายการ ๒๗,๙๑๘ ๒๗,๙๑๘ ที่เหมาะสม
๖๒ ซ้ือ ส.ส.ต.สายส่ือสาร ๑๑,๒๕๕ ตกลงราคา หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน เปน็ราคา

๑๒ รายการ ๑๑,๒๕๕ ๑๑,๒๕๕ ที่เหมาะสม
๖๓ ซ้ืออุปกรณ์ใช้ฝึกอบรม ๑๓,๕๘๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๘ รายการ ๑๓,๕๘๐ ๑๓,๕๘๐ ที่เหมาะสม
๖๔ ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมระบบไฟฟ้า ๑๒,๐๒๐ ตกลงราคา หจก.อ านวยการพานชิ หจก.อ านวยการพานชิ เปน็ราคา

๔ รายการ ๑๒,๐๒๐ ๑๒,๐๒๐ ที่เหมาะสม
๖๕ ซ้ือพัสดุสายช่างอากาศ ๑๐,๓๐๐ ตกลงราคา หจก.อุบลสหไพบลูย์ หจก.อุบลสหไพบลูย์ เปน็ราคา

๒ รายการ ๑๐,๓๐๐ ๑๐,๓๐๐ ที่เหมาะสม
๖๖ ซ้ือพัสดุสายช่างโยธา ๑๒,๓๙๐ ตกลงราคา หจก.อุบลสหไพบลูย์ หจก.อุบลสหไพบลูย์ เปน็ราคา

๓ รายการ ๑๒,๓๙๐ ๑๒,๓๙๐ ที่เหมาะสม


