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ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจา้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก
 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

1

จ้างท าปา้ยไวนิล โครงการจัดประชมุ

ฯ ขนาด 1.5*3 เมตร          จ านวน

 1 ปา้ย  สผป.

400.00                 400.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 400.00           ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 400.00            ราคาและคุณสมบติั

ใบส่ังซ้ือเลขที ่จจ 

30/2562 ลงวันที ่22 

เม.ย.62
รายจา่ยอืน่

2 จัดจ้างท าตรายาง จ านวน 5 อัน สบน. 2,090.00               2,090.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เซนทรัลสปอร์ตฯ 2,090.00         หจก.เซนทรัลสปอร์ตฯ 2,090.00          ราคาและคุณสมบติั

ใบส่ังซ้ือเลขที ่จจ 

29/2562 ลงวันที ่29 

เม.ย.62
รายจา่ยอืน่

3
จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 12 รายการ     

สอก.
8,300.00               8,300.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน 8,300.00         หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน 8,300.00          ราคาและคุณสมบติั

ใบส่ังซ้ือเลขที ่จซ 

19/2562 ลงวันที ่29 

เม.ย.62
ด าเนินงาน

4
จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์          

จ านวน 4 รายการ สอก.
36,280.00             36,280.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ 36,280.00       หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ 36,280.00        ราคาและคุณสมบติั

ใบส่ังซ้ือเลขที ่จซ 

20/2562 ลงวันที ่29 

เม.ย.62
ด าเนินงาน

5

จ้างท าปา้ยไวนิล โครงการจัดประชมุ

 ขนาด 1.5*3 เมตร จ านวน 2 ปา้ย  

สผป.

1,200.00               1,200.00               เฉพาะเจาะจง ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 1,200.00         ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 1,200.00          ราคาและคุณสมบติั

ขอความเหน็ชอบจัดจ้าง

เลขที ่ สทภ.0626.1.2/

จจ 30/2562 ลงวันที ่30

 เม.ย.62
รายจา่ยอืน่

6
จัดดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์         

จ านวน 12 รายการ สบน.
14,150.00             14,150.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ 14,150.00       หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ 14,150.00        ราคาและคุณสมบติั

ใบส่ังซ้ือเลขที ่จซ 

22/2562 ลงวันที ่03 

พ.ค.62
รายจา่ยอืน่

7

จัดดซ้ือวัสดุส านักงานเพื่อใช้

ประกอบการจัดประชมุฯ        

จ านวน 3 รายการ สผป.

5,520.00               5,520.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน 5,520.00         หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน 5,520.00          ราคาและคุณสมบติั

ใบส่ังซ้ือเลขที ่จซ 

23/2562 ลงวันที ่08 

พ.ค.62
รายจา่ยอืน่

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2562     

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1 



2

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจา้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก
 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2562     

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1 

8

จ้างท าปา้ยไวนิล โครงการจัดประชมุ

ฯ ขนาด 1.5*3 เมตร จ านวน 2 ปา้ย 

 สผป.

1,000.00               1,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 1,000.00         ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 1,000.00          ราคาและคุณสมบติั

ขอความเหน็ชอบจัดจ้าง

เลขที ่ สทภ.0626.1.2/

จจ 909   ลงวันที ่7 

พ.ค.62

รายจา่ยอืน่

9
จ้างถ่ายเอกสารงานโครงการจัด

ประชมุฯ จ านวน 6,000 แผ่น  สผป.
3,000.00               3,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเปิล้ แอนด์ ปอ๊บ 3,000.00         ร้านเปิล้ แอนด์ ปอ๊บ 3,000.00          ราคาและคุณสมบติั

ขอความเหน็ชอบจัดจ้าง

เลขที ่ สทภ.0626.1.2/

จจ 937     ลงวันที ่10 

พ.ค.62

รานจา่ยอืน่

10

จ้างบ ารุงรักษารถยนต์ 6กญ 5636 

กทม. รหสัครุภัณฑ์ สทภ.11 

2320-008-0003-5            จ านวน

 7 รายการ

3,220.72              3,220.72              เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี 3,220.72         หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี 3,220.72          ราคาและคุณสมบติั

ใบส่ังจ้างเลขที ่จจ.

33/2562 ลงวันที ่14 

พ.ค.63 ลงทนุค่าส ารวจฯ

11

จ้างบ ารุงรักษารถยนต์ กล 6603 อบ.

 สบน.รหสัครุภัณฑ์ สทภ.11 

2320-008-0003-8            จ านวน

 8 รายการ

3,585.04              3,585.04              เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี 3,585.04         หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี 3,585.04          ราคาและคุณสมบติั

ใบส่ังจ้างเลขที ่จจ.

34/2562 ลงวันที ่14 

พ.ค.62 รายจา่ยอืน่

12

จ้างท าปา้ยไวนิล โครงการจัดประชมุ

ฯ ขนาด 1.5*3 เมตร จ านวน 1 ปา้ย 

 สผน.

300.00                 300.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 300.00           ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 300.00            ราคาและคุณสมบติั

ขอความเหน็ชอบจัดจ้าง

เลขที ่ สทภ.0626.1.2/

จซ 34/2562             

 ลงวันที ่16 พ.ค.62
รายจา่ยอืน่



3

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจา้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก
 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2562     

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1 

13

โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน า้

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดอบุลราชธานี บา้นศรีไค หมูท่ี่

 ๓ ต้าบลเมืองศรีไค อา้เภอวารินช้า

ราบ จังหวัดอบุลราชธานี

4,000,000             3,524,000             

e-bidding

 หจก.ต.ไทยเจริญอทุมุพรกอ่สร้าง    3,199,000.00  หจก.ต.ไทยเจริญอทุมุพรกอ่สร้าง     3,199,000.00

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทกุประการฯ

สัญญาจ้างเลขที ่สทภ.

11/26/62 ลงวันที ่27 

พ.ค.62 ลงทนุเหลือจา่ย

62

14

โครงการซ่อมแซมฝายน า้ล้นหว้ย

เสารีก บา้นเสารีก หมูท่ี ่๕ ต้าบลพระ

เหลา อา้เภอพนา จังหวัดอา้นาจเจริญ

1,990,000             1,146,000             

e-bidding

 หจก.ต.ไทยเจริญอทุมุพรกอ่สร้าง    1,119,000.00  หจก.ต.ไทยเจริญอทุมุพรกอ่สร้าง     1,119,000.00

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทกุประการฯ

สัญญาจ้างเลขที ่สทภ.

11/27/62 ลงวันที ่27 

พ.ค.62
ลงทนุเหลือจา่ย

62

15
ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์             

จ านวน 1 รายการ สบน.
6,580.00               6,580.00               เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ 6,580.00         หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ 5,680.00          ราคาและคุณสมบติั

ใบส่ังซ้ือเลขที ่จซ 

24/2562 ลงวันที ่29 

พ.ค.62
รายจา่ยอืน่

16

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

หมายเลขครุภัณฑ์ สทภ.11 

7440-001-0001-19(1) 

จ านวน 1 รายการ สบน.

500.00                 500.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ 500.00           หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ 500.00            ราคาและคุณสมบติั

ใบส่ังจ้างเลขที ่จจ.

38/2562 ลงวันที ่29 

พ.ค.62 รายจา่ยอืน่

17
จ้างถ่ายเอกสารงานโครงการจัด

ประชมุฯ จ านวน 7,996 แผ่น  สผป.
3,998.00              3,998.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเปิล้ แอนด์ ปอ๊บ 3,998.00         ร้านเปิล้ แอนด์ ปอ๊บ 3,998.00          ราคาและคุณสมบติั

ขอความเหน็ชอบจัดจ้าง

เลขที ่ สทภ.0626.1.2/

จจ 1108 ลงวันที ่31 

พ.ค.62

รายจา่ยอืน่



4

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจา้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก
 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2562     

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1 

18

จ้างท าปา้ยไวนิล โครงการจัดประชมุ

 ขนาด 1.5*3 เมตร จ านวน 3 ปา้ย  

สผน.

1,500.00               1,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 1,500.00         ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 1,500.00          ราคาและคุณสมบติั

ขอความเหน็ชอบจัดจ้าง

เลขที ่ สทภ.0626.1.2/

จจ 1107 ลงวันที ่31 

พ.ค.62

รายจา่ยอืน่

19
ซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการจัดประชมุ

ฯ  จ านวน 2 รายการ  สผป.
2,400.00               2,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน 2,400.00         หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน 2,400.00          ราคาและคุณสมบติั

ขอความเหน็ชอบจัดจ้าง

เลขที ่ สทภ.0626.1.2/

จซ 1106 ลงวันที ่31 

พ.ค.62

รายจา่ยอืน่

20

ค่าเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร           

จ านวน 1 เคร่ือง ประจ าเดือน

พฤษภาคม 2562  สอก.

              7,783.82               7,783.82 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค          7,783.82 หจก.อุบลไอเฟค           7,783.82 ราคาและคุณสมบติั

บนัทกึข้อตกลงเลขที ่ 

จซ จจ/1537/61        

ลงวันที ่17 ต.ค.61
ด าเนินงาน

รวม 4,418,907.58


