
แบบ สขร.๑

เหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุป

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 27,040.00 27,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 27,040.00 ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 27,040.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1752

ครบถ้วนและ 5 ม.ิย. 61

ราคาต่ําสุด
2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 420.00 ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 420.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1756

ครบถ้วนและ 5 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 38,175.00 38,175.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธิ์แอร์ 38,175.00 ร้านประสิทธิ์แอร์ 38,175.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1829
ครบถ้วนและ 13 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 14,349.00 14,349.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพรปกรณ์ 14,349.00 ร้านกนกพรปกรณ์ 14,349.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1835
ครบถ้วนและ 14 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 5,800.00 ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 5,800.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1837
ครบถ้วนและ 14 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

6 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญกว้างพาณิชย์ 6,000.00 หจก.บุญกว้างพาณิชย์ 6,000.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1839
ครบถ้วนและ 14 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 4,600.00 ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 4,600.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1841
ครบถ้วนและ 14 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพรปกรณ์ 6,500.00 ร้านกนกพรปกรณ์ 6,500.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1924

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561256125612561
ประจําปีงบประมาณ พประจําปีงบประมาณ พประจําปีงบประมาณ พประจําปีงบประมาณ พ....ศศศศ....2561256125612561
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4444

ลําดับลําดับลําดับลําดับ
ที่ทีท่ี่ที่

งานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของ
สสสสัั ััญญญญญญญญาาาาหหหหรรรรืื ืืออออขขขข้้ ้้ออออตตตตกกกกลลลลงงงงใใใในนนน

การซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้าง
ราคากลางราคากลางราคากลางราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง



เหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุป
ลําดับลําดับลําดับลําดับ
ที่ทีท่ี่ที่

งานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของ
สสสสัั ััญญญญญญญญาาาาหหหหรรรรืื ืืออออขขขข้้ ้้ออออตตตตกกกกลลลลงงงงใใใในนนน

การซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้าง
ราคากลางราคากลางราคากลางราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ครบถ้วนและ 26 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

9 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 7,000.00 หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 7,000.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1574
ครบถ้วนและ 5 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

10 3,525.44 3,525.44 เฉพาะเจาะจง ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 3,525.44 ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 3,525.44 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1786
ครบถ้วนและ 6 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

11 25,287.20 25,287.20 เฉพาะเจาะจง ร้านที ที คอม 25,287.20 ร้านที ที คอม 25,287.20 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1815
ครบถ้วนและ 12 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

12 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 12,800.00 หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 12,800.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1821
ครบถ้วนและ 13 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

13 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 1,950.00 หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 1,950.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1823
ครบถ้วนและ 13 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

14 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 13,200.00 หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 13,200.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1825
ครบถ้วนและ 13 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

15 8,130.00 8,130.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 8,130.00 หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 8,130.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1827
ครบถ้วนและ 13 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

16 5,510.00 5,510.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 5,510.00 หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 5,510.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1854
ครบถ้วนและ 18 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

จัดจ้างซ่อมบํารุง
เครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 
เครื่อง

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

จัดจ้างซ่อมบํารุงเครื่องสูบน้ํา
ขนาด 26 นิ้ว

จัดจ้างซ่อมบํารุงรถยนต์

จัดจ้างซ่อมบํารุงรถยนต์

จัดจ้างซ่อมบํารุงรถยนต์

จัดจ้างซ่อมบํารุงรถยนต์



เหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุป
ลําดับลําดับลําดับลําดับ
ที่ทีท่ี่ที่

งานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของ
สสสสัั ััญญญญญญญญาาาาหหหหรรรรืื ืืออออขขขข้้ ้้ออออตตตตกกกกลลลลงงงงใใใในนนน

การซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้าง
ราคากลางราคากลางราคากลางราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

17 4,490.00 4,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 4,490.00 หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 4,490.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1856
ครบถ้วนและ 18 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

18 18,580.00 18,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 18,580.00 หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 18,580.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1858
ครบถ้วนและ 18 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

19 3,010.00 3,010.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 3,010.00 หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 3,010.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1860
ครบถ้วนและ 18 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

20 17,730.00 17,730.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 17,730.00 หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 17,730.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1862
ครบถ้วนและ 18 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

21 10,110.00 10,110.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 10,110.00 หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 10,110.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1864
ครบถ้วนและ 18 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

22 4,429.44 4,429.44 เฉพาะเจาะจง ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 4,429.44 ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 4,429.44 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1926
ครบถ้วนและ 26 ม.ิย. 61
ราคาต่ําสุด

23 9,990,000.00  9,096,500.00  e-bidding หจก.ยุทธชัยการโยธา 7,732,000.00  หจก.ยุทธชัยการโยธา 7,732,000.00   ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.1922
หจก.ศรีกาญจนา 7,999,999.00 25 ม.ิย. 61
หจก.พันล้านการโยธา 8,186,000.00
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 8,380,000.00
หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 9,090,000.00

24 420,000.00     1,481,300.00  e-bidding ไม่มีผู้เสนอราคา -                  -                  ทส 0614.1/จซ.1951
27 ม.ิย. 61

จัดจ้างซ่อมบํารุงรถยนต์

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

อนุรักษ์ฟื้นฟูลําห้วยบอง บ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตําบลดินดํา 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองแสง 
บ้านปราสาท หมู่ที่ 5 ตําบลเลิง
แฝก อําเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม

จัดจ้างซ่อมบํารุงรถยนต์

จัดจ้างซ่อมบํารุงรถยนต์

จัดจ้างซ่อมบํารุงรถยนต์

จัดจ้างซ่อมบํารุงรถยนต์


