
ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรอืข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรอืจ้ำง

งบประมาณซ้ือ
หรือจ้าง

1 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 9 รายการ 
(สพฟ.)

123,180.00 123,180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภูมิชัยวสัดุกอ่สร้าง 123,180.00 หจก.ภูมิชัยวสัดุกอ่สร้าง 123,180.00 ราคาและคุณสมบัติ จซ13/2561              
ลว.1 มิ.ย. 61

งบลงทุน

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 38 รายการ 
(สพฟ.)

288,763.00 288,763.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 288,763.00 หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 288,763.00 ราคาและคุณสมบัติ จซ14/2561              
ลว.1 มิ.ย. 61

งบลงทุน

3 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 11 รายการ
 (สพฟ.)

220,630.00 220,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 220,630.00 หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 220,630.00 ราคาและคุณสมบัติ จซ15/2561              
ลว.1 มิ.ย. 61

งบลงทุน

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 
เพือ่ประกอบการจัดประชุมฯ (สปล.)

7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 7,750.00 หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 7,750.00 ราคาและคุณสมบัติ จซ16/2561              
ลว.4 มิ.ย. 61

งบรายจ่ายอื่น

5 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 8 รายการ 
(สอก.)

397,350.00 397,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 397,350.00 หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 397,350.00 ราคาและคุณสมบัติ จซ17/2561              
ลว.4 มิ.ย. 61

งบลงทุน/ครุภัณฑ์

6 ซ้ือชุดเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 1 
ชุด (สอก.)

129,270.00 129,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลสายฟ้า จ ากดั 125,000.00 บริษัท อุบลสายฟ้า จ ากดั 125,000.00 ราคาและคุณสมบัติ จซ18/2561              
ลว.4 มิ.ย. 61

งบลงทุน/ครุภัณฑ์

7  ซ้ือวสัดุอุปกรณ์กอ่สร้าง จ านวน 13 
รายการ (สอก.)

20,360.00 20,360.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.อุบลอนันต์พานิช 20,360.00  หจก.อุบลอนันต์พานิช 20,360.00 ราคาและคุณสมบัติ จซ19/2561              
ลว.4 มิ.ย. 61

งบด าเนินงาน

8  ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 
(สบน.)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 1,200.00  หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 1,200.00 ราคาและคุณสมบัติ จซ20/2561              
ลว.20 มิ.ย. 61

งบรายจ่ายอื่น

9  ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 
(สบน.)

5,660.00           5,660.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 5,660.00           หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 5,660.00          ราคาและคุณสมบัติ จซ21/2561              
ลว.21 มิ.ย. 61

งบรายจ่ายอื่น

10  จ้างซ่อมบ ารุงฯ กย 5109 อบ. จ านวน
 15 รายการ (สพฟ.)

7,999.26 7,999.26 เฉพาะเจาะจง  หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี 7,999.26  หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี 7,999.26 ราคาและคุณสมบัติ จจ33/2561             
ลว. 1 มิ.ย. 61

งบลงทุน

11  จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน
 3 รายการ (สพฟ.)

19,690.00 19,690.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.อุบลไอเฟคฯ 19,690.00  หจก.อุบลไอเฟคฯ 19,690.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ34/2561             
ลว. 1 มิ.ย. 61

งบลงทุน

12  จ้างซ่อมบ ารุงฯ กย 4083 อบ. จ านวน
 5 รายการ (สพฟ.)

26,600.00 26,600.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านอู่ประเสริฐการช่าง 2 26,600.00  ร้านอู่ประเสริฐการช่าง 2 26,600.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ35/2561             
ลว. 1 มิ.ย. 61

งบลงทุน

13  จ้างซ่อมบ ารุงฯ กร 2143 อบ. จ านวน
 3 รายการ (สพฟ.)

19,559.60 19,559.60 เฉพาะเจาะจง  บจก.สยามนิสสันอุบลราชธานี 19,559.60  บจก.สยามนิสสันอุบลราชธานี 19,559.60 ราคาและคุณสมบัติ จจ36/2561             
ลว. 1 มิ.ย. 61

งบลงทุน

14  จ้างท าตรายาง จ านวน 6 รายการ (สอก.) 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ 1,950.00  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ 1,950.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ37/2561             
ลว. 1 มิ.ย. 61

งบด าเนินงาน

15  จ้างถ่ายเอกสารเพือ่ประกอบการจัด
ประชุม

20,138.00 20,138.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านเปิ้ล แอนด์ ป๊อบ 20,138.00  ร้านเปิ้ล แอนด์ ป๊อบ 20,138.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ38/2561             
ลว. 4 มิ.ย. 61

งบรายจ่ายอื่น

16  จ้างถ่ายเอกสารเพือ่ประกอบการจัด
ประชุม จ านวน 14,180 แผ่น

14,180.00 14,180.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านเปิ้ล แอนด์ ป๊อบ 14,180.00  ร้านเปิ้ล แอนด์ ป๊อบ 14,180.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ39/2561             
ลว. 15 มิ.ย. 61

งบรายจ่ายอื่น

17  จ้างซ่อมบ ารุงฯ ท 0018 นม. จ านวน 
5 รายการ (สอก.)

6,670.00 6,670.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านอู่ประเสริฐการช่าง 2 6,670.00  ร้านอู่ประเสริฐการช่าง 2 6,670.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ40/2561             
ลว. 21 มิ.ย. 61

งบลงทุน

18  จ้างซ่อมบ ารุงฯ ท 0018 นม. จ านวน 
1 รายการ (สอก.)

11,160.00 11,160.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.อุบลวบิูลย์ 11,160.00  หจก.อุบลวบิูลย์ 11,160.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ41/2561             
ลว. 21 มิ.ย. 61

งบลงทุน

19  จ้างซ่อมบ ารุงฯ 81-6100 อบ. จ านวน
 3 รายการ (สบน.)

8,320.00 8,320.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านอู่ประเสริฐการช่าง 2 8,320.00  ร้านอู่ประเสริฐการช่าง 2 8,320.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ42/2561             
ลว. 21 มิ.ย. 61

งบรายจ่ายอื่น

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมิถุนำยน 2561
ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที่  30 มิถุนำยน  พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 



ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรอืข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรอืจ้ำง

งบประมาณซ้ือ
หรือจ้าง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมิถุนำยน 2561
ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที่  30 มิถุนำยน  พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

20  จ้างซ่อมบ ารุงฯ กร 2234 อบ. จ านวน
 15 รายการ (สปล.)

11,882.35 11,882.35 เฉพาะเจาะจง  บจก.สยามนิสสันอุบลราชธานี 11,882.35  บจก.สยามนิสสันอุบลราชธานี 11,882.35 ราคาและคุณสมบัติ จจ43/2561             
ลว. 21 มิ.ย. 61

งบรายจ่ายอื่น

21  จ้างซ่อมบ ารุงตู้สาขาโทรศัพท์ฯ จ านวน
 1 รายการ (สอก.)

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.ยูซัคเซส คอมพิวเตอร์ 4,815.00  หจก.ยูซัคเซส คอมพิวเตอร์ 4,815.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ44/2561             
ลว. 21 มิ.ย. 61

งบด าเนินงาน

22  จ้างซ่อมบ ารุงฯ กย 5108 อบ. จ านวน
 1 รายการ (สพฟ.)

17,900.00 17,900.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.อุบลหล่อยาง 17,900.00  หจก.อุบลหล่อยาง 17,900.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ45/2561             
ลว. 26 มิ.ย. 61

งบลงทุน

23  จ้างซ่อมบ ารุงฯ 6 กฎ 5040 กทม. 
จ านวน 11 รายการ (สอก.)

6,273.41 6,273.41 เฉพาะเจาะจง  บจก.วเีอสเค ออโตโมบิล 6,273.41  บจก.วเีอสเค ออโตโมบิล 6,273.41 ราคาและคุณสมบัติ จจ46/2561             
ลว. 26 มิ.ย. 61

งบลงทุน

24  จ้างซ่อมบ ารุงฯ กร 2141 อบ. จ านวน
 8 รายการ (สปล.)

3,482.85 3,482.85 เฉพาะเจาะจง  บจก.สยามนิสสันอุบลราชธานี 3,482.85  บจก.สยามนิสสันอุบลราชธานี 3,482.85 ราคาและคุณสมบัติ จจ47/2561             
ลว. 26 มิ.ย. 61

งบรายจ่ายอื่น

25  จ้างท าใบรับตัวอย่างวสัดุ จ านวน 10 
เล่ม (สวก.)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านเดชอุดมออฟเซทการพิมพ์ 1,500.00  ร้านเดชอุดมออฟเซทการพิมพ์ 1,500.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ48/2561             
ลว. 27 มิ.ย. 61

งบด าเนินงาน

25  จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 3 ป้าย เพือ่
ประกอบการจัดประชุมฯ (สปล.)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ 1,500.00  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ 1,500.00 ราคาและคุณสมบัติ ทส 0626.1.2/จพ532  
          ลว. 5 มิ.ย. 61

งบด าเนินงาน

25  จ้างถ่ายเอกสารเพือ่ประกอบการประชุม
 จ านวน 1,535 แผ่น (สปล.)

767.50 767.50 เฉพาะเจาะจง  ร้านเปิ้ล แอนด์ ป๊อบ 767.50  ร้านเปิ้ล แอนด์ ป๊อบ 767.50 ราคาและคุณสมบัติ ทส 0626.1.2/จพ533  
          ลว. 5 มิ.ย. 61

งบรายจ่ายอื่น

25  จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 
เพือ่ใช้ประกอบการประชุมฯ (สปล.)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ 500.00  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ 500.00 ราคาและคุณสมบัติ ทส 0626.1.2/จพ534  
          ลว. 5 มิ.ย. 61

งบรายจ่ายอื่น

25  จ้างท าป้ายไวนิล/สต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์
บอร์ด จ านวน 4 รายการ (สอก.)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ 1,000.00  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ 1,000.00 ราคาและคุณสมบัติ ทส 0626.1.2/จพ535  
          ลว. 5 มิ.ย. 61

งบด าเนินงาน

25  ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 
เพือ่ประกอบการจัดประชุมฯ (สปล.)

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 1,250.00  หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 1,250.00 ราคาและคุณสมบัติ ทส 0626.1.2/จพ536  
          ลว. 5 มิ.ย. 61

งบด าเนินงาน

25  จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 5 รายการ 
เพือ่ใช้ประกอบการประชุมฯ (สปล.)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ 2,500.00  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ 2,500.00 ราคาและคุณสมบัติ ทส 0626.1.2/จพ548  
          ลว. 6 มิ.ย. 61

งบรายจ่ายอื่น

25  ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 
เพือ่ประกอบการจัดประชุมฯ (สปล.)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 2,500.00  หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 2,500.00 ราคาและคุณสมบัติ ทส 0626.1.2/จพ549  
          ลว. 6 มิ.ย. 61

งบรายจ่ายอื่น

25  ย้ายโทรศัพท์พืน้ฐาน จ านวน 3 จุด 
(สอก.)

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 4,815.00  บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 4,815.00 ราคาและคุณสมบัติ ทส 0626.1.2/จพ588  
          ลว. 13 มิ.ย. 61

งบด าเนินงาน

25  ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ฟรีทการ์ด)   พ.ค. 
61 จ านวน 6 คัน

6,840.00 6,840.00 เฉพาะเจาะจง  ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 6,840.00  ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 6,840.00 ราคาและคุณสมบัติ ทส 0626.1.2/จซ647  
         ลว. 25 มิ.ย. 61

งบด าเนินงาน

25  ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ฟรีทการ์ด)   พ.ค. 
61 จ านวน 2 คัน

5,120.00 5,120.00 เฉพาะเจาะจง  ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 5,120.00  ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 5,120.00 ราคาและคุณสมบัติ ทส 0626.1.2/จซ648  
         ลว. 25 มิ.ย. 61

งบลงทุน

25  จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 
(สอก.)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ 1,000.00  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ 1,000.00 ราคาและคุณสมบัติ ทส 0626.1.2/จพ644  
          ลว. 25 มิ.ย. 61

งบรายจ่ายอื่น

25  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 2 จุด (สอก.) 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทริปเปืลที อินเตอร์เน็ต จ ากดั 1,498.00  บริษัท ทริปเปืลที อินเตอร์เน็ต 
จ ากดั

1,498.00 ราคาและคุณสมบัติ ทส 0626.1.2/จพ549  
          ลว. 6 มิ.ย. 61

งบรายจ่ายอื่น

รวม 1,401,303.97  


