
แบบ สขร.๑

เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,620.00          12,620.00    เฉพาะเจาะจง รานกนกพรปกรณ 12,620.00     รานกนกพรปกรณ 12,620.00    ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.185

17 ก.พ. 63

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,754.00          18,754.00    เฉพาะเจาะจง รานกนกพรปกรณ 18,754.00     รานกนกพรปกรณ 18,754.00    ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.265

26 ก.พ. 63

3 ซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับเครื่องสูบน้ํา 5,600.00            5,600.00      เฉพาะเจาะจง ราน เจ เจ ซัพพลาย 5,600.00       ราน เจ เจ ซัพพลาย 5,600.00      ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.267

26 ก.พ. 63

4 จางทําปายไวนิล 3,100.00            3,100.00      เฉพาะเจาะจง รานกราฟฟกการพิมพ 3,100.00       รานกราฟฟกการพิมพ 3,100.00      ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.192

18 ก.พ. 63

5 จางซอมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ 28,580.00          28,580.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแกนประสิทธิ์บุญ 28,580.00     หจก.ขอนแกนประสิทธิ์บุญ 28,580.00    ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.259

ภายในสํานักงาน 26 ก.พ. 63

6 จางซอมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ 23,815.00          23,815.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแกนประสิทธิ์บุญ 23,815.00     หจก.ขอนแกนประสิทธิ์บุญ 23,815.00    ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.261

ภายในสํานักงาน 26 ก.พ. 63

7 จางซอมครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 2,600.00            2,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแกนประสิทธิ์บุญ 2,600.00       หจก.ขอนแกนประสิทธิ์บุญ 2,600.00      ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.263

26 ก.พ. 63

8 จางซอมครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 1,700.00            1,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแกนประสิทธิ์บุญ 1,700.00       หจก.ขอนแกนประสิทธิ์บุญ 1,700.00      ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.251

24 ก.พ. 63

9 จางซอมครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 500.00               500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแกนประสิทธิ์บุญ 500.00          หจก.ขอนแกนประสิทธิ์บุญ 500.00         ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.253

24 ก.พ. 63

10 จางซอมแซมระบบประปาหมูบาน 625,000.00        623,400.00  e-bidding หจก.อุดรอนวัชกอสราง 560,000.00   หจก.นวภพเอ็นเนอรจี 623,000.00  คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.211

กอนสงมอบทรัพยสินใหองคกร หจก.นวภพเอ็นเนอรจี 623,000.00   ครบถวนและ 19 ก.พ. 63

ปกครองสวนทองถิ่นบานหนอง ราคาต่ําสุด

แสง หมูที่ 2 ตําบลสําราญใต

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจาง ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4

ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง



เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจาง ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ

11 จางซอมแซมระบบประปาหมูบาน 777,900.00        732,400.00  e-bidding หจก.อุดรอนวัชกอสราง 640,000.00   หจก.นวภพเอ็นเนอรจี 723,000.00  คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.212

กอนสงมอบทรัพยสินใหองคกร หจก.โมเสคดีไซนแอนด 678,000.00   ครบถวนและ 19 ก.พ. 63

ปกครองสวนทองถิ่นบานหนอง คอนสตรัคชั่น ราคาต่ําสุด

แสง หมูที่ 2 ตําบลสําราญใต หจก.นวภพเอ็นเนอรจี 723,000.00   

อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ

12 จางซอมแซมระบบประปาหมูบาน 363,000.00        363,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.นวภพเอ็นเนอรจี 362,000.00   หจก.นวภพเอ็นเนอรจี 362,000.00  คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.272

กอนสงมอบทรัพยสินใหองคกร หจก.สี่ พ. พาณิชย 363,000.00   ครบถวนและ 27 ก.พ. 63

ปกครองสวนทองถิ่นบานคําใหญ หจก.พระเอกใหญ 363,000.00   ราคาต่ําสุด

ม.4 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ

จ.กาฬสินธุ

13 จางซอมแซมระบบประปาหมูบาน 266,000.00        265,800.00  เฉพาะเจาะจง หจก.นวภพเอ็นเนอรจี 263,000.00   หจก.นวภพเอ็นเนอรจี 263,000.00  คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.273

กอนสงมอบทรัพยสินใหองคกร หจก.สี่ พ. พาณิชย 265,800.00   ครบถวนและ 27 ก.พ. 63

ปกครองสวนทองถิ่นบานเหลาหลวง หจก.พระเอกใหญ 265,800.00   ราคาต่ําสุด

ใต ม.11 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ

จ.กาฬสินธุ

14 จางซอมแซมระบบประปาหมูบาน 134,000.00        134,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอรไพรซ 133,500.00   บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอรไพรซ 133,500.00  คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.274

กอนสงมอบทรัพยสินใหองคกร บจก.มาใหญ พลัส 134,000.00   ครบถวนและ 27 ก.พ. 63

ปกครองสวนทองถิ่นบานทามวง ราคาต่ําสุด

(วัด) หมูที่ 11 ต.ศรีบุญเรือง

อ.ชนบท จ.ขอนแกน

15 จางซอมแซมระบบประปาหมูบาน 127,000.00        124,800.00  เฉพาะเจาะจง บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอรไพรซ 124,300.00   บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอรไพรซ 124,300.00  คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.275

กอนสงมอบทรัพยสินใหองคกร บจก.มาใหญ พลัส 124,800.00   ครบถวนและ 27 ก.พ. 63

ปกครองสวนทองถิ่นบานหนอง ราคาต่ําสุด



เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจาง ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

หญาขาวนก ม.10 ต.กุดเคา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน

16 จางซอมแซมระบบประปาหมูบาน 119,000.00        112,800.00  เฉพาะเจาะจง หจก.นวภพเอ็นเนอรจี 112,000.00   หจก.นวภพเอ็นเนอรจี 112,000.00  คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.276

กอนสงมอบทรัพยสินใหองคกร หจก.สี่ พ. พาณิชย 112,800.00   ครบถวนและ 27 ก.พ. 63

ปกครองสวนทองถิ่นบานปาดู หจก.พระเอกใหญ 112,800.00   ราคาต่ําสุด

ม.8 ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแกน

17 จางซอมแซมระบบประปาหมูบาน 62,000.00          62,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.นวภพเอ็นเนอรจี 61,000.00     หจก.นวภพเอ็นเนอรจี 61,000.00    คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.277

กอนสงมอบทรัพยสินใหองคกร หจก.สี่ พ. พาณิชย 62,000.00     ครบถวนและ 27 ก.พ. 63

ปกครองสวนทองถิ่นบานหนองกุง หจก.พระเอกใหญ 62,000.00     ราคาต่ําสุด

นอย ม.7 ต.สําราญใต

อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ

18 จางซอมแซมระบบประปาหมูบาน 113,000.00        110,300.00  เฉพาะเจาะจง หจก.นวภพเอ็นเนอรจี 110,000.00   หจก.นวภพเอ็นเนอรจี 110,000.00  คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.278

กอนสงมอบทรัพยสินใหองคกร หจก.สี่ พ. พาณิชย 110,300.00   ครบถวนและ 27 ก.พ. 63

ปกครองสวนทองถิ่นบานหนอง หจก.พระเอกใหญ 110,300.00   ราคาต่ําสุด

กานเหลือง ม.2 ต.นาขา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน

19 จางซอมแซมระบบประปาหมูบาน 132,000.00        128,700.00  เฉพาะเจาะจง บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอรไพรซ 128,200.00   บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอรไพรซ 128,200.00  คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.279

กอนสงมอบทรัพยสินใหองคกร บจก.มาใหญ พลัส 128,700.00   ครบถวนและ 27 ก.พ. 63

ปกครองสวนทองถิ่นบานหนอง ราคาต่ําสุด

หญาปลอง ม.9 ต.โพนเพ็ก

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน

20 จางปรับปรุงระบบประปาสวน 495,200.00        494,900.00  เฉพาะเจาะจง หจก.สยามโกลวเอ็นจิเนียริ่ง 494,000.00   หจก.สยามโกลวเอ็นจิเนียริ่ง 494,000.00  คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.280

อุทกวิทยาและบานพัก หจก.สยามทาพระกอสราง 494,500.00   ครบถวนและ 27 ก.พ. 63



เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจาง ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๔ หจก.ดีสยามเอ็นจิเนียริ่ง 494,700.00   ราคาต่ําสุด

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน


	ก.พ.

