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ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

1

จ้างบ ารุงรักษารถยนต์ 6กษ 5640 กทม. 

รหสัครุภัณฑ์ สทภ.11 2310-008-0003-7 

สบน.

4,563.02         4,563.02         เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี 4,563.02         หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี 4,563.02      ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขที่ จจ.

07/2563 ลงวันที่ 11 

ธ.ค.62
รายจ่ายอื่น

2

ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ (สบน)

2,606.00         2,606.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 2,606.00         หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 2,606.00      ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ จซ 

04/2563              

ลว.11 ธ.ค.62
รายจ่ายอื่น

3

ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเดือนธันวาคม 

2562 จ านวน 2 จุด (งานการเงิน,งานจัดซ้ือ) 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทรปิลที อินเทอร์เน็ต จก. 1,498.00 บ.ทรปิลที อินเทอร์เน็ต จก. 1,498.00 ราคาและคุณสมบัติ

สัญญาเลขที่ ทส 

0626/3587/2562 

ลว.18 ต.ค.62

ด าเนินงาน

4

ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเดือนธันวาคม 

2562 จ านวน 1 จุด (สอท.) 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทรปิลที อินเทอร์เน็ต จก. 749.00 บ.ทรปิลที อินเทอร์เน็ต จก. 749.00 ราคาและคุณสมบัติ

สัญญาเลขที่ ทส 

0626/3588/2562 

ลว.18 ต.ค.62

ด าเนินงาน

5
จ้างบ ารุงรักษารถยนต์ กษ 4060 นม.รหสั

ครุภัณฑ์ สทภ.5 2320-008-0003-17 สผป.
1,560.00         1,560.00         เฉพาะเจาะจง อู่ เอพ ีออโต้ทรัค 1,560.00         อู่ เอพ ีออโต้ทรัค 1,560.00      ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขที่ จจ.

12/2563 ลงวันที่ 20

 ธ.ค.62
ด าเนินงาน

6
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการ (จุดบริการ

ประชาชนฯ)  จ านวน  2 ป้าย  สอก.
2,800.00         2,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 2,800.00         ร้าน โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 2,800.00       ราคาและคุณสมบัติ

จจ 11/2563 ลว.20 

ธ.ค.62

ด าเนินงาน

7
จัดซ้ือกระเป๋าผ้า โครงการท าดีด้วยหวัใจ ลด

ให ้ลด ใช้ถุงพลาสติก จ านวน  20 ใบ สอก.
1,650.00         1,650.00         เฉพาะเจาะจง บ.เตชิต การ์เมนท์ จ ากัด 1,650.00         บ.เตชิต การ์เมนท์ จ ากัด 1,650.00       ราคาและคุณสมบัติ

จซ 06/2563 ลว.20 

ธ.ค.62

ด าเนินงาน

8

จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการท าดีด้วยหวัใจ 

ลดให ้ลด ใช้ถุงพลาสติก ขนาด 2*3 เมตร 

จ านวน 1 ป้าย  สอก.
600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 600.00           ร้าน โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 600.00         ราคาและคุณสมบัติ

จจ 10/2563 ลว.20 

ธ.ค.62

ด าเนินงาน

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2562

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที่  27 ธันวำคม พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1 



2

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2562

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที่  27 ธันวำคม พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1 

9

ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ (สอก)

2,690.00         2,690.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 2,690.00         หจก.ลัคกี้เคร่ืองเขียน 2,690.00      ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ จซ 

05/2563              

ลว.23 ธ.ค.62

ด าเนินงาน

10

ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 

สบน. 4,900.00        4,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ 4,900.00        หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ 4,900.00      ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ จซ 

07/2563 ลงวันที่ 26

 ธ.ค.62
รายจ่ายอื่น

11

จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

ด้านบันทึกข้อมูล (สพฟ.)        36,774.00        36,774.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เทวิกา ศรีธรรม        36,774.00 น.ส.เทวิกา ศรีธรรม      36,774.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/17/2563 

ลว.03 ธค.62

ลงทุนค่า

ส ารวจ

ออกแบบ

12

จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (สพฟ.)        36,774.00        36,774.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรินทร์  ไร่ลือค า        36,774.00 น.ส.พชัรินทร์  ไร่ลือค า      36,774.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/18/2563 

ลว.03 ธค.62

ลงทุนค่า

ส ารวจ

ออกแบบ

13

จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (สพฟ.)        36,774.00        36,774.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กชวรรณ บุตรดีเลิศ        36,774.00 น.ส.กชวรรณ บุตรดีเลิศ      36,774.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/19/2563 

ลว.03 ธค.62

ลงทุนค่า

ส ารวจ

ออกแบบ

14

จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

ด้านนโยบายและแผน  (สพฟ.)        36,774.00        36,774.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรักษ์  บวรวิทยานุกิจ        36,774.00 น.ส.วรรักษ์  บวรวิทยานุกิจ      36,774.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/20/2563 

ลว.03 ธค.62

ลงทุนค่า

ส ารวจ

ออกแบบ

15

จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

ด้านส ารวจ (สพฟ.)        36,774.00        36,774.00 เฉพาะเจาะจง นายสมภพ  กมุทชาติ        36,774.00 นายสมภพ  กมุทชาติ      36,774.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/21/2563 

ลว.03 ธค.62

ลงทุนค่า

ส ารวจ

ออกแบบ



3

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2562

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที่  27 ธันวำคม พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1 

16

จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

ด้านส ารวจ  (สพฟ.)        36,774.00        36,774.00 เฉพาะเจาะจง นายรณชัย  ราชประทุม        36,774.00 นายรณชัย  ราชประทุม      36,774.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/22/2563 

ลว.03 ธค.62

ลงทุนค่า

ส ารวจ

ออกแบบ

17

จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

ด้านส ารวจ  (สพฟ.)        36,774.00        36,774.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิิฐ  เสาสูง        36,774.00 นายพสิิฐ  เสาสูง      36,774.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/23/2563 

ลว.03 ธค.62

ลงทุนค่า

ส ารวจ

ออกแบบ

18

จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้าน

เขียนแบบ  (สพฟ.) 38,709.00       38,709.00       เฉพาะเจาะจง นายมนต์ตรี  มะสีนนท์ 38,709.00       นายมนต์ตรี  มะสีนนท์ 38,709.00     ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/24/2563 

ลว.03 ธค.62

ลงทุนค่า

ส ารวจ

ออกแบบ

19

จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้าน

เขียนแบบ  (สพฟ.)        36,774.00        36,774.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทนันท์ นนทวี        36,774.00 นายนนทนันท์ นนทวี      36,774.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/25/2563 

ลว.03 ธค.62

ลงทุนค่า

ส ารวจ

ออกแบบ

20

จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้าน

เขียนแบบ  (สพฟ.)        36,774.00        36,774.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  ผกาศรี        36,774.00 นายศราวุธ  ผกาศรี      36,774.00 ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/26/2563 

ลว.03 ธค.62

ลงทุนค่า

ส ารวจ

ออกแบบ

21

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมการ

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สวก. 29,161.00       29,161.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรนันท์ กะนะหาวงศ์ 29,161.00       น.ส.จิรนันท์ กะนะหาวงศ์ 29,161.00     ราคาและคุณสมบัติ

สทภ.11/27/2563 

ลว.09 ธค.62

ลงทุนค่า

ส ารวจ

ออกแบบ

รวม 422,452       


