
1

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจา้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก
 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

1 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ  สอก.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน์ พนัสถิตย์ 56,683.00       นางสาวฐิติรัตน์ พนัสถิตย์ 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/01/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ด าเนินงาน

2 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ  สอก.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอมุา แกว้บญุเรือง 56,683.00       นางสาวอรอมุา แกว้บญุเรือง 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/02/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ด าเนินงาน

3 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ  สอก.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสมควร มีทองแสน 56,683.00       นางสาวสมควร มีทองแสน 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/03/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ด าเนินงาน

4 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ  สอก.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพร คนองมาก 56,683.00       นางสาวจิรพร คนองมาก 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/04/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ด าเนินงาน

5 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป สอก.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา การินทร์ 56,683.00       นางสาวภัทรา การินทร์ 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/05/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ด าเนินงาน

6 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ สอก.

47,733.00           47,733.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาดา สาธรราษฎร์ 47,733.00       นางสาวศุภาดา สาธรราษฎร์ 47,733.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/06/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ด าเนินงาน

7 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ สอก.

47,733.00           47,733.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพนัธ์ุ ธรรมศิริ 47,733.00       นางสาวนภาพนัธ์ุ ธรรมศิริ 47,733.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/07/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ด าเนินงาน

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562     

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1 



2

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจา้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก
 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562     

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1 

8 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ  สอก.

47,733.00           47,733.00     เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท ์อภิชัยพทิยาธร 47,733.00       นายณัฐนันท ์อภิชัยพทิยาธร 47,733.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/08/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ด าเนินงาน

9 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าเจ้าพนักงานการเงินและ

บญัชี  สอก.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี ศรีเกษม 56,683.00       นางสาววรรณฤดี ศรีเกษม 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/09/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ด าเนินงาน

10 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าเจ้าพนักงานการเงินและ

บญัชี  สอก.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภณินทพิย โพธ์ิภักดี 56,683.00       นางสาวภณินทพิย โพธ์ิภักดี 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/10/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ด าเนินงาน

11 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าเจ้าพนักงานการเงินและ

บญัชี สอก.

47,733.00           47,733.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธีรยา วัฒนาพงศ์ธเนศ 47,733.00       นางสาวณัฐธีรยา วัฒนาพงศ์ธเนศ 47,733.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/11/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ด าเนินงาน

12 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานขับรถยนต์ สอก.

47,733.00           47,733.00     เฉพาะเจาะจง นายกติติศักด์ิ ศรีพทิกัษ์ 47,733.00       นายกติติศักด์ิ ศรีพทิกัษ์ 47,733.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/12/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ด าเนินงาน

13 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ  สผป.

47,733.00           47,733.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวศิราพร พื้นผา 47,733.00       นางสาวศิราพร พื้นผา 47,733.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/13/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ด าเนินงาน

14 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมูล  สพฟ.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเทวิกา ศรีธรรม 56,683.00       นางสาวเทวิกา ศรีธรรม 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/14/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ลงทนุ/ค่าส ารวจ



3

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจา้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก
 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562     

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1 

15 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน  

สพฟ.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววรรักษ์ บวรวิทยานุกจิ 56,683.00       นางสาววรรักษ์ บวรวิทยานุกจิ 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/15/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ลงทนุ/ค่าส ารวจ

16 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สพฟ.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรินทร์ ไร่ลือค า 56,683.00       นางสาวพชัรินทร์ ไร่ลือค า 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/16/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ลงทนุ/ค่าส ารวจ

17 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา  สพฟ.

59,666.00           59,666.00     เฉพาะเจาะจง นายคัชชเขตต์ ภูศรีฤทธ์ิ 59,666.00       นายคัชชเขตต์ ภูศรีฤทธ์ิ 59,666.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/17/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ลงทนุ/ค่าส ารวจ

18 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  สพฟ.

59,666.00           59,666.00     เฉพาะเจาะจง นายมนต์ตรี มะสีนนท์ 59,666.00       นายมนต์ตรี มะสีนนท์ 59,666.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/18/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ลงทนุ/ค่าส ารวจ

19 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  สพฟ.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภีรดา วงศ์มัน่ 56,683.00       นางสาวภีรดา วงศ์มัน่ 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/19/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ลงทนุ/ค่าส ารวจ

20 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  สพฟ.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ สีหาบตุร 56,683.00       นายอรรณพ สีหาบตุร 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/20/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ลงทนุ/ค่าส ารวจ

21 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  สพฟ.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ ผกาศรี 56,683.00       นายศราวุธ ผกาศรี 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/21/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ลงทนุ/ค่าส ารวจ



4

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจา้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก
 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562     

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1 

22 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  สพฟ.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นายนนทนันท ์นนทวี 56,683.00       นายนนทนันท ์นนทวี 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/22/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ลงทนุ/ค่าส ารวจ

23 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยช่างส ารวจ  สพฟ.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นายสมภพ กมุทชาติ 56,683.00       นายสมภพ กมุทชาติ 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/23/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ลงทนุ/ค่าส ารวจ

24 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมูล  สพฟ.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นายรณชัย ราชประทมุ 56,683.00       นายรณชัย ราชประทมุ 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/24/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ลงทนุ/ค่าส ารวจ

25 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยช่างส ารวจ  สพฟ.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ พรประสิทธ์ิ 56,683.00       นายอนุพงษ์ พรประสิทธ์ิ 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/25/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ลงทนุ/ค่าส ารวจ

26 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยช่างส ารวจ  สพฟ.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นายพสิิฐ เสาสูง 56,683.00       นายพสิิฐ เสาสูง 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/26/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ลงทนุ/ค่าส ารวจ

27 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  

สพฟ.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมนต์ นิติสุข 56,683.00       นางสาวนิรมนต์ นิติสุข 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/27/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

ลงทนุ/ค่าส ารวจ

28 จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมูล  สบน.

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอนงค์ บตุรแพง 56,683.00       นางสาวอรอนงค์ บตุรแพง 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

สทภ.11/28/2562 ลง

วันที ่1 เม.ย.62

รายจา่ยอืน่



5

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจา้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก
 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562     

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1 

29
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 

เพื่อใชป้ระกอบการจัดประชมุฯ สผป.

             1,380.00       1,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน          1,380.00 หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน         1,380.00 ราคาและคุณสมบติั หนังสือ ทส 0626.1.2/

จซ 670 ลงวันที ่1 

เม.ย.62

รายจา่ยอืน่

30 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง                  

จ านวน 10 รายการ สพฟ.

            89,050.00      89,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภูมิชยัวัสดุกอ่สร้าง        89,050.00 หจก.ภูมิชยัวัสดุกอ่สร้าง       89,050.00 ราคาและคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือเลขที ่จซ 

16/2562               

ลว.4 เม.ย.62

ลงทนุ ส ารวจ

ออกแบบฯ

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟา้และวิทยุ

 จ านวน 29 รายการ สพฟ.

          121,091.00    121,091.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน       121,091.00 หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน      121,091.00 ราคาและคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือเลขที ่จซ 

17/2562               

ลว.4 เม.ย.62

ลงทนุ ส ารวจ

ออกแบบฯ

32 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์            

จ านวน 14 รายการ สพฟ.

          162,930.00    162,930.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ       162,930.00 หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ      162,930.00 ราคาและคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือเลขที ่จซ 

18/2562               

ลว.4 เม.ย.62

ลงทนุ ส ารวจ

ออกแบบฯ

33 ค่าเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร           

จ านวน 1 เคร่ือง ประจ าเดือนมีนาคม

 2562  สอก.

             7,799.78       7,799.78 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค          7,799.78 หจก.อุบลไอเฟค         7,799.78 ราคาและคุณสมบติั บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

จซ จจ/1537/61       

        ลว.17 ต.ค.61

ด าเนินงาน

รวม 1,921,640.78


