
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

กิจการค้าร่วม เอสอาร์ 2,830,000.00     

หจก.สังวาลย์โชคเจริญย่ิง 23,212,181.00   
หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 24,000,000.00   
หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตร
ก่อสร้าง 25,358,000.00   
หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 25,970,000.00   
หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 26,000,000.00   
หจก.ชนะวงศ์วิสุทธ์ิก่อสร้าง 26,995,000.00   
หจก.อ้ึงสุวรรณ 28,757,209.50   
หจก.ขอนแก่นต้ังย่ิงเจริญ 28,989,000.00   
หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 10,400,000.00   

หจก.สังวาลย์โชคเจริญย่ิง 11,463,039.02   
หจก.ชนะวงศ์วิสุทธ์ิก่อสร้าง 11,778,998.00   
หจก.อ้ึงสุวรรณ 11,851,195.50   

หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตร
ก่อสร้าง 12,453,000.00   
หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 12,780,000.00   
หจก.ขอนแก่นต้ังย่ิงเจริญ 14,499,000.00   
หจก.บุ่งคล้าก่อสร้าง 8,888,000.00     

หจก.อภิฉัตรก่อสร้าง 8,900,000.00     
หจก.สังวาลย์โชคเจริญย่ิง 9,367,749.00     
หจก.ชนะวงศ์วิสุทธ์ิก่อสร้าง 9,725,339.00     
หจก.สิริภูมิการโยธา 11,000,000.00   
หจก.ขอนแก่นต้ังย่ิงเจริญ 11,649,000.00   

23,212,181.00   คุณสมบัติครบถ้วน
และราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
363 ลว 17 มี.ค.63

หจก.สังวาลย์โชคเจริญย่ิง 11,463,039.02   คุณสมบัติครบถ้วน
และราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
362 ลว 17 มี.ค.63

หจก.สังวาลย์โชคเจริญย่ิง

คุณสมบัติครบถ้วน
และราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
430 ลว 30 มี.ค.63

หจก.บุ่งคล้าก่อสร้าง 8,888,000.00     

2

12,483,000.00   12,326,000.00     ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

จ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สระโคกกลาง พร้อมระบบ
กระจายน่้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านหนองศาลา 
ต่าบลหนองสังข์ อ่าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ

3

จ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูหนองคา พร้อมระบบ
กระจายน่้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 1 ต่าบลสาวแห
 อ่าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

15,583,000.00   15,312,000.00     ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเดือน มีนำคม 2563
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4

1 จ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
กุดแคน พร้อมระบบกระจายน่้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้าน
หมากยาง ต่าบลสามขา อ่าเภอ
โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

31,317,800.00   30,599,000.00     ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

บริษัท อุทัยยนตการ จ่ากัด 1,398,000.00     

บริษัท ชิตทรงสวัสด์ิ ออโต้
เซลส์ จ่ากัด

1,514,600.00     

บริษัท พระนคร มอเตอร์  
จ่ากัด

1,516,000.00     

บริษัท โตโยต้า ขอนแก่น ผู้
จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด

1,587,654.00     

5

ซ้ือวัสดุส่านักงาน 6,955.00            6,955.00              เฉพาะเจาะจง ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 6,955.00             ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 6,955.00            ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
242 ลว 24 ก.พ.63

6

ซ้ือวัสดุส่านักงาน 32,100.00          32,100.00            เฉพาะเจาะจง ร้านวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 32,100.00          ร้านวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 32,100.00          ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
244 ลว 24 ก.พ.63

7

ซ้ือวัสดุส่านักงาน 9,165.00            9,165.00              เฉพาะเจาะจง ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 9,165.00             ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 9,165.00            ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
247 ลว 24 ก.พ.63

8

ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,950.00            1,950.00              เฉพาะเจาะจง ร้านวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 1,950.00             ร้านวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 1,950.00            ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
249 ลว 24 ก.พ.63

9

ซ้ือวัสดุส่านักงาน 10,160.00          10,160.00            เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพรปกรณ์ 10,160.00          ร้านกนกพรปกรณ์ 10,160.00          ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
351 ลว 12 มี.ค.63

10

ซ้ือเคร่ืองส่ารองไฟ จ่านวน 26 
เคร่ือง 65,000.00          65,000.00            เฉพาะเจาะจง

บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์
 แอนด์เทคโนโลยี 65,000.00          บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี 65,000.00          ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
381 ลว 18 มี.ค.63

11

ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือLED 
จ่านวน 2 เคร่ือง 17,800.00          17,800.00            เฉพาะเจาะจง

บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์
 แอนด์เทคโนโลยี 17,800.00          บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี 17,800.00          ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
379 ลว 18 มี.ค.63

คุณสมบัติครบถ้วน
และราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
341 ลว 11 มี.ค.63

1,587,654.00     บริษัท โตโยต้า ขอนแก่น
 ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด

ซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์
ไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) ส่านักงาน
ทรัพยากรน่้าภาค 4 ต่าบลใน
เมือง อ่าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น จ่านวน 2 คัน

1,658,000.00     1,658,000.00       ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

4



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

12

ซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Injet 
Printer) จ่านวน 4 เคร่ือง 25,200.00          25,200.00            เฉพาะเจาะจง

บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์
 แอนด์เทคโนโลยี 25,200.00          บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี 25,200.00          ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
377 ลว 18 มี.ค.63

13

ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ จ่านวน 1 
เคร่ือง 36,000.00          36,000.00            เฉพาะเจาะจง

บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์
 แอนด์เทคโนโลยี 36,000.00          บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี 36,000.00          ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
373 ลว 18 มี.ค.63

14

ซ้ือชุดโปรแกรมจัดการส่านักงาน 
จ่านวน 30 ชุด 360,000.00        360,000.00          เฉพาะเจาะจง

บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์
 แอนด์เทคโนโลยี 360,000.00        บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี 360,000.00        ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
385 ลว 18 มี.ค.63

15

ซ้ือวัสดุส่านักงาน 51,096.00          51,096.00            เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพรปกรณ์ 51,096.00          ร้านกนกพรปกรณ์ 51,096.00          ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
423 ลว 26 มี.ค.63

16

จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 4,180.00            4,180.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 4,180.00             หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 4,180.00            ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
345 ลว 12 มี.ค.63

17

จ้างท่าตู้เก็บขยะอันตราย 5,200.00            5,200.00              เฉพาะเจาะจง นางมาลา วงษ์ศักด์ิ 5,200.00             นางมาลา วงษ์ศักด์ิ 5,200.00            ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
349 ลว 12 มี.ค.63

18

จ้างซ่อมเคร่ืองครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ิน
เตอร์ 26,000.00          26,000.00            เฉพาะเจาะจง

บจก.อาร์วีที แมชช่ันโปร
ดักส์ 26,000.00          บจก.อาร์วีที แมชช่ันโปรดักส์ 26,000.00          ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
421 ลว 26 มี.ค.63

19

จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 800.00               800.00                 เฉพาะเจาะจง
บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์
 แอนด์เทคโนโลยี 800.00               บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี 800.00               ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
415 ลว 26 มี.ค.63

20

จ้างซ่อมเคร่ืองครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ิน
เตอร์ 2,300.00            2,300.00              เฉพาะเจาะจง

บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์
 แอนด์เทคโนโลยี 2,300.00             บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี 2,300.00            ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
417 ลว 26 มี.ค.63

21

จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 600.00               600.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 600.00               ร้านวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 600.00               ราคาต่่าสุด

ทส 0614.1/จซ.
419 ลว 26 มี.ค.63


