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ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือหรือ

จา้ง

1 น้้ามันฟลีทการ์ด เดือนกันยายน 2562 3,370.00       3,370.00      เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย 3,370.00      ธนาคารกรุงไทย 3,370.00      ด้าเนนิงาน

2 น้้ามันฟลีทการ์ด เดือนกันยายน 2562 7,930.00       7,930.00      เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย 7,930.00      ธนาคารกรุงไทย 7,930.00      ยืมเงินทดรองจา่ย

3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม จ้านวน 1 เคร่ือง สอก. 49,920.00 49,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 49,920.00 หจก.อุบลไอเฟค 49,920.00 ราคาและคุณสมบัติ

ทส 

0626/3607/2562  

ลว.24 ต.ค.62

ด้าเนนิงาน

4
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต จ้านวน 2 จุด  

สอก.
8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต

 จ้ากัด
8,988.00

บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 

จ้ากัด
8,988.00 ราคาและคุณสมบัติ

ทส 0626/3587    

ลว.18 ต.ค.62

ด้าเนนิงาน

5
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต จ้านวน 1 จุด  

สอท.
2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต

 จ้ากัด
2,996.00

บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 

จ้ากัด
2,996.00 ราคาและคุณสมบัติ

ทส 0626/3587    

ลว.18 ต.ค.62

ด้าเนนิงาน

6 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริม

การปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน สอก.
50,870.00 50,870.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรา การินทร์ 50,870.00 น.ส.ภัทรา การินทร์ 50,870.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/01/2563 

ลว.18 ตค.62

ด้าเนนิงาน

7
จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

ด้านธุรการ สอก.
42,838.00 42,838.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท์ อภิชัยพทิยาธร 42,838.00 นายณัฐนันท์ อภิชัยพทิยาธร 42,838.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/02/2563 

ลว.18 ตค.62

ด้าเนนิงาน

8
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริม

การปฏิบัติงานด้านธุรการ สอก.
42,838.00 42,838.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นภาพนัธ์ุ ธรรมศิริ 42,838.00 น.ส.นภาพนัธ์ุ ธรรมศิริ 42,838.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/03/2563 

ลว.18 ตค.62

ด้าเนนิงาน

9 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริม

การปฏิบัติงานด้านธุรการ สอก.
42,838.00 42,838.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภดา สาธรราษฎร์ 42,838.00 น.ส.ศุภดา สาธรราษฎร์ 42,838.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/04/2563 

ลว.18 ตค.62

ด้าเนนิงาน

10
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริม

การปฏิบัติงานด้านความสะอาด สอก.
42,838.00 42,838.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทรา สาธรราษฎร์ 42,838.00 นางภัทรา สาธรราษฎร์ 42,838.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/05/2563 

ลว.18 ตค.62

ด้าเนนิงาน

11
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริม

การปฏิบัติงานด้านพสัดุ สอก.
50,870.00 50,870.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิติรัตน์ พนัสถิตย์ 50,870.00 น.ส.ฐิติรัตน์ พนัสถิตย์ 50,870.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/06/2563 

ลว.18 ตค.62

ด้าเนนิงาน

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562     

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที่  31 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1 
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ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือหรือ

จา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562     

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที่  31 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1 

12 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริม

การปฏิบัติงานด้านพสัดุ สอก.
50,870.00 50,870.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา แก้วบุญเรือง 50,870.00 น.ส.อรอุมา แก้วบุญเรือง 50,870.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/07/2563 

ลว.18 ตค.62

ด้าเนนิงาน

13
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริม

การปฏิบัติงานด้านพสัดุ สอก.
50,870.00 50,870.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรพร คนองมาก 50,870.00 น.ส.จิรพร คนองมาก 50,870.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/08/2563 

ลว.18 ตค.62

ด้าเนนิงาน

14
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริม

การปฏิบัติงานด้านพสัดุ สอก.
50,870.00 50,870.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมควร มีทองแสน 50,870.00 น.ส.สมควร มีทองแสน 50,870.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/08/2563 

ลว.18 ตค.62

ด้าเนนิงาน

15 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริม

การปฏิบัติงานด้านธุรการ สอก.
42,838.00 42,838.00

เฉพาะเจาะจง
น.ส.ณัฐธีรยา วัฒนาพงศ์ธเนศ 42,838.00 น.ส.ณัฐธีรยา วัฒนาพงศ์ธเนศ 42,838.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/10/2563 

ลว.18 ตค.62

ด้าเนนิงาน

16
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริม

การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สอก.
50,870.00 50,870.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภณินทิพย โพธ์ิภักดี 50,870.00 น.ส.ภณินทิพย โพธ์ิภักดี 50,870.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/11/2563 

ลว.18 ตค.62

ด้าเนนิงาน

17
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเสริมการ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สอก.
50,870.00 50,870.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณฤดี ศรีเกษม 50,870.00 น.ส.วรรณฤดี ศรีเกษม 50,870.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/12/2563 

ลว.18 ตค.62

ด้าเนนิงาน

18 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเสริมการ

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สวก.
42,838.00     42,838.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.กชกร กุลบุตรดี 42,838.00    น.ส.กชกร กุลบุตรดี 42,838.00     ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/13/2563 

ลว.18 ตค.62

ด้าเนนิงาน

19
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเสริมการ

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สผป.
42,838.00     42,838.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิราพร พื้นผา 42,838.00    น.ส.ศิราพร พื้นผา 42,838.00     ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/14/2563 

ลว.18 ตค.62

ด้าเนนิงาน

20 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริม

การปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน สบน.

9,500.00       50,870.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรมนต์  นิติสุข 50,870.00    น.ส.นิรมนต์  นิติสุข 50,870.00     ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/15/2563 

ลว.18 ตค.62

ด้าเนนิงาน

21 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ้านวน 8 รายการ 

สอก.
3,032.00       3,032.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลอนันต์พานิช 3,032.00      หจก.อุบลอนันต์พานิช 3,032.00      ราคาและคุณสมบัติ

จซ 01/2563 ลว.18 

ต.ค.62

ด้าเนนิงาน
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ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือหรือ

จา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562     

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที่  31 ตุลำคม  พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1 

22

จัดจ้างท้าป้ายไวนิลโครงการวันรักต้นไม้

ประจ้าปีของแหง่ชาติ พ.ศ.2562  ขนาด 

2*3 เมตร จ้านวน 1 ป้าย  สอก.
600.00         600.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 600.00        ร้าน โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 600.00         ราคาและคุณสมบัติ

จจ 01/2563 ลว.18 

ต.ค.63

ด้าเนนิงาน

รวม 783,662.00


