
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 7,820.00            7,820.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกพรปกรณ์ 7,820.00             ร้ำนกนกพรปกรณ์ 7,820.00            รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
483 ลว 8 เม.ย.63

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่
ประกอบ

4,850.00            4,850.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ เจ ซัพพลำย 4,850.00             ร้ำน เจ เจ ซัพพลำย 4,850.00            รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
481 ลว 8 เม.ย.63

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจ ำสถำนี
เตือนภัยล่วงหน้ำ (Early 
Warning)

61,600.00          61,600.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่น เค.พี. 61,600.00          หจก.ขอนแก่น เค.พี. 61,600.00          รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
485 ลว 8 เม.ย.63

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจ ำสถำนี
ระบบตรวจวัดสภำพน้ ำทำงไกล
อัตโนมัติ

75,310.00          75,310.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่น เค.พี. 75,310.00          หจก.ขอนแก่น เค.พี. 75,310.00          รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
487 ลว 8 เม.ย.63

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่
ประกอบ

4,850.00            4,850.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ เจ ซัพพลำย 4,850.00             ร้ำน เจ เจ ซัพพลำย 4,850.00            รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
493 ลว 8 เม.ย.63

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่
ประกอบ

4,850.00            4,850.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ เจ ซัพพลำย 4,850.00             ร้ำน เจ เจ ซัพพลำย 4,850.00            รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
495 ลว 8 เม.ย.63

7 ซ้ือเครื องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผลแบบที  1 (จอภำพไม่
น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 9 
เครื อง พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเครื อง
คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบมีสิทธิกำรใช้งำน
ประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน 
(OEM) ที มีลิขสิทธ์ิที ถูกต้องตำม
กฎหมำย จ ำนวน 9 ชุด

232,200.00        232,200.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ 
แอนด์เทคโนโลยี

232,200.00        บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์
 แอนด์เทคโนโลยี

232,200.00        รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
539 ลว 14 เม.ย.
63

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเดือน เมษำยน 2563
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

8 ซ้ือเครื องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที  1 (18 
หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครื อง

10,000.00          10,000.00            เฉพำะเจำะจง บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ 
แอนด์เทคโนโลยี

10,000.00          บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์
 แอนด์เทคโนโลยี

10,000.00          รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
540 ลว 14 เม.ย.
63

9 ซ้ือเครื องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน
 1 เครื อง

8,000.00            8,000.00              เฉพำะเจำะจง บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ 
แอนด์เทคโนโลยี

8,000.00             บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์
 แอนด์เทคโนโลยี

8,000.00            รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
541 ลว 14 เม.ย.
63

10 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 33,420.00          33,420.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกพรปกรณ์ 33,420.00          ร้ำนกนกพรปกรณ์ 33,420.00          รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
553 ลว 17 เม.ย.
63

11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 10,760.00          10,760.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกพรปกรณ์ 10,760.00          ร้ำนกนกพรปกรณ์ 10,760.00          รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
555 ลว 17 เม.ย.
63

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และเครื องมือ
ประจ ำสถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำ 
(Early Warning)

82,277.00          82,277.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่น เค.พี. 82,277.00          หจก.ขอนแก่น เค.พี. 82,277.00          รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
557 ลว 17 เม.ย.
63

13 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 53,550.00          53,550.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 53,550.00          ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 53,550.00          รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
559 ลว 17 เม.ย.
63

14 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,149.00            5,149.00              เฉพำะเจำะจง บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ 
แอนด์เทคโนโลยี

5,149.00             บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์
 แอนด์เทคโนโลยี

5,149.00            รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
561 ลว 17 เม.ย.
63

15 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 34,140.00          34,140.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 34,140.00          ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 34,140.00          รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
563 ลว 17 เม.ย.
63

16 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 4,000.00            4,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรำฟฟิกกำรพิมพ์ 4,000.00             ร้ำนกรำฟฟิกกำรพิมพ์ 4,000.00            รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
458 ลว 1 เม.ย.63

17 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1,732.10            1,732.10              เฉพำะเจำะจง ร้ำน ที ที คอม 1,732.10             ร้ำน ที ที คอม 1,732.10            รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
454 ลว 1 เม.ย.63

18 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์เครื อง
คอมพิวเตอร์

1,000.00            1,000.00              เฉพำะเจำะจง บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ 
แอนด์เทคโนโลยี

1,000.00             บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์
 แอนด์เทคโนโลยี

1,000.00            รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
456 ลว 1 เม.ย.63



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

19 จ้ำงซ่อมเครื องสูบน้ ำขนำด 10 น้ิว 34,882.00          34,882.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.เอส แมชชีนเนอรี 34,882.00          หจก.เค.ซี.เอส แมชชีนเนอรี 34,882.00          รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
460 ลว 7 เม.ย.63

20 จ้ำงซ่อมเครื องสูบน้ ำขนำด 10 น้ิว 31,993.00          31,993.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.เอส แมชชีนเนอรี 31,993.00          หจก.เค.ซี.เอส แมชชีนเนอรี 31,993.00          รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
462 ลว 7 เม.ย.63

21 จ้ำงซ่อมเครื องสูบน้ ำขนำด 30 น้ิว 16,144.16          16,144.16            เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.เอส แมชชีนเนอรี 16,144.16          หจก.เค.ซี.เอส แมชชีนเนอรี 16,144.16          รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
464 ลว 7 เม.ย.63

22 จ้ำงซ่อมเครื องสูบน้ ำขนำด 12 น้ิว 27,285.00          27,285.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.เอส แมชชีนเนอรี 27,285.00          หจก.เค.ซี.เอส แมชชีนเนอรี 27,285.00          รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
466 ลว 7 เม.ย.63

23 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 13,890.00          13,890.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 13,890.00          หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 13,890.00          รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
489 ลว 8 เม.ย.63

24 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 8,100.00            8,100.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 8,100.00             หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 8,100.00            รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
491 ลว 8 เม.ย.63

25 จ้ำงปรับปรุงระบบไฟฟ้ำส่วนอุทก
วิทยำและบ้ำนพัก

571,900.00        571,900.00          เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 571,900.00        กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 571,900.00        รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
511 ลว 8 เม.ย.63

26 จ้ำงซ่อมเครื องปรับอำกำศ 7,050.00            7,050.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 7,050.00             หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 7,050.00            รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
551 ลว 17 เม.ย.
63

27 จ้ำงซ่อมเครื องถ่ำยเอกสำร 1,000.00            1,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 1,000.00             ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 1,000.00            รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.
576 ลว 21 เม.ย.
63


