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ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

1

โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน า้ฟาร์มตัวอย่าง

ตามพระราชด้าริ บา้นดอนม่วงพฒันา บา้น

ดอนม่วงพฒันา หมูท่ี ่11 ต้าบลโพนทราย 

อา้เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

     2,500,000.00      1,305,000.00 e-bidding หจก.ทรัพย์ดอนทอง 1,400,000.00     หจก.ทรัพย์ดอนทอง 998,339.30        เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทกุประการฯ

สัญญาจ้างเลขที ่สทภ.

11/01/63 ลงวันที ่23

มี.ค.63

ลงทนุทีดิ่นและ

ส่ิงก่อสร้าง

2

โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน า้อา่งเกบ็น า้

หว้ยปนูพร้อมระบบกระจายน า้ด้วยพลังงาน

แสงอาทติย์ บา้นโนนแดง หมูท่ี ่13 

ต้าบลบา้นตูม อา้เภอนาจะหลวย จังหวัด

อบุลราชธานี

    30,000,000.00     30,000,000.00 e-bidding หจก.ชัยพรกนัทรารมย์

กอ่สร้าง

998,339.30       หจก.ชัยพรกนัทรารมย์

กอ่สร้าง

29,950,000.00    เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทกุประการฯ

สัญญาจ้างเลขที ่สทภ.

11/02/63 ลงวันที ่24

มี.ค.63

ลงทนุทีดิ่นและ

ส่ิงก่อสร้าง

3

โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน า้สระน า้บา้นเตย 

บา้นเตย หมูท่ี ่3 ต้าบลขามปอ้ม อา้เภอเขมราฐ

 จังหวัดอบุลราชธานี

     3,000,000.00      3,000,000.00 e-bidding หจก.สังวาลย์โชคเจริญย่ิง 2,187,000.00     หจก.สังวาลย์โชคเจริญย่ิง 2,187,000.00     เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทกุประการฯ

สัญญาจ้างเลขที ่สทภ.

11/03/63 ลงวันที ่25

มี.ค.63

ลงทนุทีดิ่นและ

ส่ิงก่อสร้าง

4

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน า้อา่งเกบ็น า้บา้น

ไหล่ทุง่ พร้อมระบบกระจายน า้ด้วยพลังงาน

แสงอาทติย์ บา้นไหล่ทุง่พฒันา หมูท่ี ่12 ต้าบล

ไหล่ทุง่ อา้เภอตระการพชืผล จังหวัด

อบุลราชธานี

    18,500,000.00     18,500,000.00 e-bidding หจก.อภิฉัตรกอ่สร้าง 5,001,408.00     หจก.อภิฉัตรกอ่สร้าง 13,300,000.00    เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทกุประการฯ

สัญญาจ้างเลขที ่สทภ.

11/04/63 ลงวันที ่25

มี.ค.63

ลงทนุทีดิ่นและ

ส่ิงก่อสร้าง

5

โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน า้หว้ยมุก บา้น

หว้ยทราย ต้าบลค้าชะอ ีอา้เภอค้าชะอ ีจังหวัด

มุกดาหาร

     9,999,800.00      9,997,000.00 e-bidding หจก.ต.ไทยเจริญอทุมุพร

กอ่สร้าง

13,300,000.00    หจก.ต.ไทยเจริญอทุมุพร

กอ่สร้าง

9,099,000.00     เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทกุประการฯ

สัญญาจ้างเลขที ่สทภ.

11/05/63 ลงวันที ่26

มี.ค.63

ลงทนุทีดิ่นและ

ส่ิงก่อสร้าง

6

โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน า้ฟาร์มตัวอย่าง

ตามพระราชด้าริบา้นยางน้อย บา้นยางน้อย 

หมูท่ี ่1 ต้าบลกอ่เอ ้อา้เภอเขือ่งในจังหวัด

อบุลราชธานี

     2,000,000.00      2,000,000.00 e-bidding หจก.ชัยพรกนัทรารมย์

กอ่สร้าง

90,099,000.00    หจก.ชัยพรกนัทรารมย์

กอ่สร้าง

1,400,000.00     เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทกุประการฯ

สัญญาจ้างเลขที ่สทภ.

11/06/63 ลงวันที ่27

มี.ค.63

ลงทนุทีดิ่นและ

ส่ิงก่อสร้าง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2563    

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1 



2

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2563    

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1 

7

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอา่งเกบ็น า้

หว้ยกา้นเหลือง หมูท่ี ่8 ต้าบลเหล่าหมี อา้เภอ

ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

     6,000,000.00      6,000,000.00 e-bidding หจก.ทรัพย์ดอนทอง 29,500,000.00    หจก.ทรัพย์ดอนทอง 5,001,408.00     เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทกุประการฯ

สัญญาจ้างเลขที ่สทภ.

11/07/63 ลงวันที ่30

มี.ค.63

ลงทนุทีดิ่นและ

ส่ิงก่อสร้าง

8

จัดซื อรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกา้ลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต้่ากว่า 110 กโิลวัตต์ 

ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิ ลแค็บ

     3,075,000.00      3,075,000.00 e-bidding บริษัท สยามนิสสัน 

กรุงไทย จ้ากดั

2,571,210.00     บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย

 จ้ากดั

2,571,210.00     เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทกุประการฯ

จซ 13/2563 ลงวันที ่

26ม.ีค.63

ลงทนุ ครุภัณฑ์

9

จัดซื อรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 3,000 ซีซี หรือ

กา้ลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 80 กโิลวัตต์

     1,075,000.00      1,075,000.00 e-bidding บริษัท ปทมุธานีตังคะ

กาญจน์ จ้ากดั

1,070,000.00     บริษัท ปทมุธานีตังคะ

กาญจน์ จ้ากดั

1,070,000.00     เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทกุประการฯ

จซ 14/2563 ลงวันที ่

27ม.ีค.63

ลงทนุ ครุภัณฑ์

10
จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 5 รายการ 

ส่วนบริหารจัดการน้ า

           9,580.00            9,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ            9,580.00 หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ            9,580.00
ราคาและคุณสมบติั

จซ 10/2563 ลงวันที ่

11 มีค.63

รายจ่ายอื่น

11
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ ส่วน

บริหารจัดการน้ า

           3,796.00            3,796.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน 3,796.00           หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน 3,796.00           
ราคาและคุณสมบติั

จซ11/2563 ลงวันที ่

11 มีค.63

รายจ่ายอื่น

12
 ซ้ือน้ ามันฟลีทการ์ดเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 

ส่วนบริหารจัดการน้ า

2,500.00           2,500.00           เฉพาะเจาะจง (PTT) ธนาคารกรุงไทยฯ 2,500.00           (PTT) ธนาคารกรุงไทยฯ 2,500.00           ราคาและคุณสมบติั ทส 0626.1.2/ 383 ลง

วันที ่19 มี.ค.63
รายจ่ายอื่น 

สบน.

13

จ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 

กง 3622อบ.จ้านวน 9 รายการ  ส่วนอทุกวิทยา

9,320.00           9,320.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอูเ่อพอีอโต้ทรัค 9,320.00           ร้านอูเ่อพอีอโต้ทรัค 9,320.00           ราคาและคุณสมบติั ใบส่ังจ้างเลขที ่จจ

25/2563 ลงวันที ่23 

มี.ค.63

รายจ่ายอื่น 

อุทกวิทยา

14

จ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 

กก 1785 มุกดาหาร. ส่วนอทุกวิทยามุกดาหาร

29,520.00         29,520.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอูน่ายเพดิ มุลพรม 29,520.00         ร้านอูน่ายเพดิ มุลพรม 29,520.00         ราคาและคุณสมบติั ใบส่ังจ้างเลขที ่จจ

24/2563 ลงวันที ่13 

มี.ค.63

รายจ่ายอื่น 

อุทกวิทยา



3

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2563    

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1 

15
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ 

สทภ.11

        188,000.00         188,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ         188,000.00 หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ         188,000.00 ราคาและคุณสมบติั จซ 12/2563 ลงวันที ่

23 มีค.63

รายจ่ายอื่น

16

จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัวและวัสดุ

วิทยาศาสตร์ จ านวน 11 รายการ ส่วน

อ านวยการ

         14,150.00          14,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน 14,150.00         หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน 14,150.00          ราคาและคุณสมบติั จซ15/2563 ลงวันที ่

27 มีค.63

ครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ฯ

17
ซ่อมเคร่ืองพมิพ ์จ านวน 2 รายการ งานยานฯ              790.00              790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ              790.00 หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ               790.00 ราคาและคุณสมบติั จจ 26/2563 ลงวันที ่

31 มีค.63

ด าเนินงาน

18
จ้างพมิพป์า้ยไวนิลชว่ยภัยแล้งฯ  จ านวน 6 ปา้ย

 ส่วนบริหารจัดการน้ า

           2,700.00            2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์            2,700.00 ร้าน โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์            2,700.00 ราคาและคุณสมบติั จจ 27/2563 ลงวันที ่

31 มีค.63

รายจ่ายอื่น

รวม 65,837,313.30


