
ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ
หรอืจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจำ้ง

งบประมาณซ้ือ
หรือจ้าง

1 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ (สอก.) 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 5,700.00 หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 5,700.00 ราคาและคุณสมบัติ จซ24/2561           
   ลว.08 ส.ค. 61

ด าเนินงาน

2 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ (สอก.) 27,090.00 27,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 27,090.00 หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 27,090.00 ราคาและคุณสมบัติ จซ25/2561           
   ลว.08 ส.ค. 61

ด าเนินงาน

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ  (สอก.) 11,020.00 11,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 11,020.00 หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 11,020.00 ราคาและคุณสมบัติ จซ26/2561           
   ลว.08 ส.ค. 61

ด าเนินงาน

4 ซ้ือวสัดุปกรณ์เพื่อด าเนินการเอง จ านวน 5 รายการ 
 (สอก.)

4,554.00 4,554.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 4,554.00 หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 4,554.00 ราคาและคุณสมบัติ จซ27/2561           
   ลว.17 ส.ค. 61

ด าเนินงาน

5  ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ (สบน.) 15,520.00 15,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 15,520.00 หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 15,520.00 ราคาและคุณสมบัติ จซ28/2561           
   ลว.28 ส.ค. 61

รายจา่ยอื่น

6  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนสิงหาคม 
2561

9,888.66 9,888.66 เฉพาะเจาะจง  หจก.อุบลไอเฟค 9,888.66  หจก.อุบลไอเฟค 9,888.66  หจก.อุบลไอเฟค ทส 0632.1/จพ 01 
ลว. 6 พ.ย.61

ด าเนินงาน

7  ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 1,380.00    1,380.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 1,380.00      หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 1,380.00      หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน ทส 0632.1/จพ 
1006 ลว. 23 ส.ค.61

รายจา่ยอื่น

8  จา้งท าป้ายไวนิล จ านวน 5 ป้าย (สปล.) 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ 2,500.00  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ 2,500.00  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ ทส 0632.1/จพ 
1007 ลว. 23 ส.ค.61

รายจา่ยอื่น

9  จา้งถ่ายเอกสารงานโครงการอบรมฯ (สปล.) 189.00 189.00 เฉพาะเจาะจง  เปิ้ล แอนด์ ป๊อบ 189.00  เปิ้ล แอนด์ ป๊อบ 189.00  เปิ้ล แอนด์ ป๊อบ ทส 0632.1/จพ 
1008 ลว. 24 ส.ค.61

รายจา่ยอื่น

10  จา้งท าตรายาง จ านวน 14 รายการ (สอก.) 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ 5,300.00  ร้านโยธนิ เอ็นเตอร์ไพส์ 5,300.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ53/2561           
   ลว.8 ส.ค. 61

ด าเนินงาน

11  จา้งท าป้ายไวนิลพร้อมกรอบ จ านวน 6 รายการ 
(สอก.)

9,150.00 9,150.00 เฉพาะเจาะจง  ห้านาทีไวนิล 9,150.00  ห้านาทีไวนิล 9,150.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ54/2561           
   ลว.8 ส.ค. 61

ด าเนินงาน

12  จา้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 เคร่ือง 
(สอก.)

3,680.00 3,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 3,680.00 หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 3,680.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ54/2561           
   ลว.17 ส.ค. 61

ด าเนินงาน

13  จา้งซ่อมรถยนต์ราชการ บท-1924 อบ. จ านวน 5
 รายการ (สบน.)

7,550.00 7,550.00 เฉพาะเจาะจง  อู่ประเสริฐการช่าง 2 7,550.00  อู่ประเสริฐการช่าง 2 7,550.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ56/2561           
   ลว.17 ส.ค. 61

งบรายจา่ยอื่น

14  จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 รายการ 
(สวก.)

2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านวฒันาแอร์ 2,350.00  ร้านวฒันาแอร์ 2,350.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ57/2561           
   ลว.17 ส.ค. 61

งบด าเนินงาน

15  จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 6 กญ-5640 กทม. 
จ านวน 7 รายการ (สพน.)

3,434.17 3,434.17 เฉพาะเจาะจง  หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี 3,434.17  หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี 3,434.17 ราคาและคุณสมบัติ จจ58/2561           
   ลว.17 ส.ค. 61

งบลงทุน

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนสิงหำคม 2561
ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11
วันที่  31 สิงหำคม พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 



ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ
หรอืจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจำ้ง

งบประมาณซ้ือ
หรือจ้าง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนสิงหำคม 2561
ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11
วันที่  31 สิงหำคม พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 

16  จา้งถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการประชุมฯ  
(สปล.)

8,357.00 8,357.00 เฉพาะเจาะจง  เปิ้ล แอนด์ ป๊อบ 8,357.00  เปิ้ล แอนด์ ป๊อบ 8,357.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ59/2561           
   ลว.17 ส.ค. 61

รายจา่ยอื่น

17  จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ กล 6603 อบ.จ านวน
 4 รายการ (สบน.)

2,309.06 2,309.06 เฉพาะเจาะจง  หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี 2,309.06  หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี 2,309.06 ราคาและคุณสมบัติ จจ60/2561           
   ลว.23 ส.ค. 61

งบลงทุน

18  จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  กร 2143 อบ.จ านวน
 21 รายการ (สพน.)

8,397.36 8,397.36 เฉพาะเจาะจง  บ.สยามนิสสันอุบลราชธานี 8,397.36  บ.สยามนิสสันอุบลราชธานี 8,397.36 ราคาและคุณสมบัติ จจ61/2561           
   ลว.24 ส.ค. 61

งบลงทุน

19  เช่าเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านวฒันาแอร์ 12,000.00  ร้านวฒันาแอร์ 12,000.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ62/2561           
   ลว.24 ส.ค. 62

ด าเนินงาน

20  จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  50-5416 กทม.
จ านวน 5 รายการ (สบน.)

12,410.00 12,410.00 เฉพาะเจาะจง  อู่ประเสริฐการช่าง 2 12,410.00  อู่ประเสริฐการช่าง 2 12,410.00 ราคาและคุณสมบัติ จจ63/2561           
   ลว.24 ส.ค. 61

งบลงทุน

21  จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  จ านวน 6 รายการ 
กล-1683 นม.

8,203.50 8,203.50 เฉพาะเจาะจง  อู่ประเสริฐการช่าง 3 8,203.50  อู่ประเสริฐการช่าง 3 8,203.50 ราคาและคุณสมบัติ จจ64/2561           
   ลว.24 ส.ค. 61

รายจา่ยอื่น

รวม 160,982.75  


