
1

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจา้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก
 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

1

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านนโยบายและ

แผน (ส่วนอ านวยการ)

           56,683.00      56,683.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา การินทร์        56,683.00 นางสาวภัทรา การินทร์       56,683.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/01/2563ลว. 

1 เม.ย. 63
ด าเนินงาน

2

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านธุรการ  

(ส่วนอ านวยการ)

           47,733.00      47,733.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภดา สาธรราษฎร์        47,733.00 นางสาวศุภดา สาธรราษฎร์       47,733.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/02/2563ลว. 

1 เม.ย. 63
ด าเนินงาน

3

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านธุรการ  

(ส่วนอ านวยการ)

           47,733.00      47,733.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพนัธ์ุ ธรรมศิริ        47,733.00 นางสาวนภาพนัธ์ุ ธรรมศิริ       47,733.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/03/2563ลว. 

1 เม.ย. 63
ด าเนินงาน

4

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านธุรการ  

(ส่วนอ านวยการ)

           47,733.00      47,733.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท ์อภิชัยพทิยาธร        47,733.00 นายณัฐนันท ์อภิชัยพทิยาธร       47,733.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/04/2563ลว. 

1 เม.ย. 63
ด าเนินงาน

5

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านพสัดุ  (ส่วน

อ านวยการ)

           56,683.00      56,683.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน์ พนัสถิตย์        56,683.00 นางสาวฐิติรัตน์ พนัสถิตย์       56,683.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/05/2563ลว. 

1 เม.ย. 2563
ด าเนินงาน

6

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านพสัดุ  (ส่วน

อ านวยการ)

           56,683.00      56,683.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอมุา แกว้บญุเรือง        56,683.00 นางสาวอรอมุา แกว้บญุเรือง       56,683.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/06/2563 ลว.

 1 เม.ย. 2563
ด าเนินงาน

7

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านพสัดุ  (ส่วน

อ านวยการ)

56,683.00           56,683.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสมควร มีทองแสน 56,683.00       นางสาวสมควร มีทองแสน 56,683.00      ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/07/2563ลว. 

1 เม.ย. 2563
ด าเนินงาน

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1 



2

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจา้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก
 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1 

8

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านพสัดุ  (ส่วน

อ านวยการ)

           56,683.00      56,683.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพร คนองมาก        56,683.00 นางสาวจิรพร คนองมาก       56,683.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/08/2563ลว. 

1 เม.ย. 2563
ด าเนินงาน

9

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านธุรการ  

(ส่วนอ านวยการ)

           47,733.00      47,733.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธีรยา วัฒนาพงศ์ธเนศ        47,733.00 นางสาวณัฐธีรยา วัฒนาพงศ์ธเนศ       47,733.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/09/2563 ลว.

 1 เม.ย. 2563
ด าเนินงาน

10

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านการเงินและ

บญัชี  (ส่วนอ านวยการ)

           56,683.00      56,683.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี ศรีเกษม        56,683.00 นางสาววรรณฤดี ศรีเกษม       56,683.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/10/2563  ลว.

 1 เม.ย. 2563
ด าเนินงาน

11

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านการเงินและ

บญัชี  (ส่วนอ านวยการ)

           56,683.00      56,683.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลทพิย์  ครองยุทธ        56,683.00 นางสาวกมลทพิย์  ครองยุทธ       56,683.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/11/2563  ลว.

 1 เม.ย. 2563
ด าเนินงาน

12
จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านความสะอาด
           48,000.00      48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทรา สาธรราษฎร์        48,000.00 นางภัทรา สาธรราษฎร์       48,000.00 ราคาและคุณสมบติั

สทภ.11/12/2563ลว. 

1 เม.ย. 2563
ด าเนินงาน

13

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านธุรการ(งาน

ยานฯ ส่วนอ านวยการ)

           47,733.00      47,733.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทฆิมัพร  ทากุ        47,733.00 นางสาวทฆิมัพร  ทากุ       47,733.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/13/2563ลว. 

1 เม.ย. 2563
ด าเนินงาน

14

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านนโยบายและ

แผน (ส่วนบริหารจัดการน  า)

           56,683.00      56,683.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมนต์ นิติสุข        56,683.00 นางสาวนิรมนต์ นิติสุข       56,683.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/14/2563ลว. 

1 เม.ย. 2563
ด าเนินงาน

15

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านบนัทกึข้อมูล 

(ส่วนพฒันาฯ)

           56,683.00      56,683.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทวิกา ศรีธรรม        56,683.00 นางสาวเทวิกา ศรีธรรม       56,683.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/15/2563 ลว.

 1 เม.ย. 2563
ลงทนุ/ค่าส ารวจ



3

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจา้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก
 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1 

16

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ส่วนพฒันาฯ)

           56,683.00      56,683.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรินทร์ ไร่ลือค า        56,683.00 นางสาวพชัรินทร์ ไร่ลือค า       56,683.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/16/2563ลว. 

1 เม.ย. 2563
ลงทนุ/ค่าส ารวจ

17

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านนโยบายและ

แผน (ส่วนพฒันาฯ)

           56,683.00      56,683.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรักษ์ บวรวิทยานุกจิ        56,683.00 นางสาววรรักษ์ บวรวิทยานุกจิ       56,683.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/17/2563 ลว.

 1 เม.ย. 2563
ลงทนุ/ค่าส ารวจ

18

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านเขียนแบบ 

(ส่วนพฒันาฯ)

           59,666.00      59,666.00 เฉพาะเจาะจง นายมนต์ตรี มะสีนนท์        59,666.00 นายมนต์ตรี มะสีนนท์       59,666.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/18/2563 ลว.

 1 เม.ย. 2563
ลงทนุ/ค่าส ารวจ

19

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านเขียนแบบ 

(ส่วนพฒันาฯ)

           56,683.00      56,683.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทนันท ์นนทวี        56,683.00 นายนนทนันท ์นนทวี       56,683.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/19/2563 ลว.

 1 เม.ย. 2563
ลงทนุ/ค่าส ารวจ

20

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านเขียนแบบ 

(ส่วนพฒันาฯ)

           56,683.00      56,683.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ ผกาศรี        56,683.00 นายศราวุธ ผกาศรี       56,683.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/20/2563 ลว.

 1 เม.ย. 2563
ลงทนุ/ค่าส ารวจ

21

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านส ารวจ (ส่วน

พฒันาฯ)

           56,683.00      56,683.00 เฉพาะเจาะจง นายรณชัย ราชประทมุ        56,683.00 นายรณชัย ราชประทมุ       56,683.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/21/2563 ลว.

 1 เม.ย. 2563
ลงทนุ/ค่าส ารวจ

22

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านส ารวจ(ส่วน

พฒันาฯ)

           56,683.00      56,683.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิิฐ เสาสูง        56,683.00 นายพสิิฐ เสาสูง       56,683.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/22/2563 ลว.

 1 เม.ย. 2563
ลงทนุ/ค่าส ารวจ



4

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจา้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก
 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1 

23

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านธุรการ  (ส่วน

วิชาการ)

           47,733.00      47,733.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรนันท ์กะนะหาวงศ์        47,733.00 นางสาวจิรนันท ์กะนะหาวงศ์       47,733.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/23/2563 ลว.

 1 เม.ย. 2563
ลงทนุ/ค่าส ารวจ

24

จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเพื่อ

เสริมการปฏิบติังานด้านธุรการ(ส่วน

แผนฯ)

           47,733.00      47,733.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิราพร พื นผา        47,733.00 นางสาวศิราพร พื นผา       47,733.00 ราคาและคุณสมบติั
สทภ.11/24/2563ลว. 

1 เม.ย. 2563
ลงทนุ/ค่าส ารวจ

25

ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 

ส่วนบริหารจัดการน้ า              2,934.00       2,934.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน          2,934.00 หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน         2,934.00 ราคาและคุณสมบติั
ทส 0626.1.2/จซ 

16/2563 ลว. 6 เม.ย.62
รายจา่ยอืน่

26

ซ้ือน้ าด่ืมเพื่อบริการประชาชนฯ 

ระหว่างเดือนธันวาคม ถึง มีนาคม 

2563  ส่วนอ านวยการ

             2,410.00       2,410.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทศัน์ ธรรมสัตย์          2,410.00 นายสุทศัน์ ธรรมสัตย์         2,410.00 ราคาและคุณสมบติั บลิเงินสด ลว.9เม.ย. 63 ด าเนิงาน

27
 ซ้ือน้ ามันฟลีทการ์ด เดือนมีนาคม 

2563  ส่วนพฒันาฯ
2,880.00             2,880.00      เฉพาะเจาะจง (PTT) ธนาคารกรุงไทยฯ 2,880.00         (PTT) ธนาคารกรุงไทยฯ 2,880.00        ราคาและคุณสมบติั

ทส 0626.1.2/ 553 

ลว.16 เม.ย.63

ลงทนุ ส ารวจ

ออกแบบฯ

28
จัดจ้างท าตรายาง (งานการเงิน) จ า

วน 5 อัน ส่วนอ านวยการ
             1,035.00       1,035.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลเซนทรัลสปอร์ต          1,035.00 หจก.อุบลเซนทรัลสปอร์ต         1,035.00 ราคาและคุณสมบติั

จจ 32/2563            

   ลว.17 เม.ย.63

ลงทนุ ส ารวจ

ออกแบบฯ

29

จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข

ทะเบยีน 83-4885อบุลราชธานี ส่วน

บริหารจัดการน  า
4,060.52             4,060.52      เฉพาะเจาะจง หจก.อสิาณอบุล(ตังปกั)อบุลฯ 4,060.52         หจก.อสิาณอบุล(ตังปกั)อบุลฯ 4,060.52        ราคาและคุณสมบติั

จจ31/2563 ลว.17 

เม.ษ.63

รายจ่ายอืน่ 

สบน.

30

ค่าเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร           

จ านวน 1 เคร่ือง ประจ าเดือนมีนาคม

 2563  สอก.

             8,320.00       8,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค          8,320.00 หจก.อุบลไอเฟค         8,320.00 ราคาและคุณสมบติั
ทส 0626/3607/2562 

ลว.24ต.ค.62
ด าเนินงาน



5

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจา้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก
 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจา้ง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563

ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 11

วันที ่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1 

31

เช่าใช้บริการอนิเตอร์เน็ต 2 จุด 

ประจ าเดือนเมษายน 2563        

(การเงิน,พสัดุ )
1,498.00             1,498.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปิล้ท ีอนิเทอร์เน็ต จก. 1,498.00         บ.ทริปเปิล้ท ีอนิเทอร์เน็ต จก. 1,498.00        ราคาและคุณสมบติั

ทส 0626/1047/2563 

ลว.1 เม..63

ด าเนินงาน 

อ านวยการ

32
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 

ส่วนอุทกวิทยา
             8,163.00       8,163.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน          8,163.00 หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน         8,163.00 ราคาและคุณสมบติั

จซ 19/2563 ลว. 16 

เม.ย.63
รายจา่ยอืน่ อทุก

วิทยา

33
ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 14 รายการ 

ส่วนอุทกวิทยา
            65,821.00      65,821.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลอนันต์พานิช        65,821.00 หจก.อุบลอนันต์พานิช       65,821.00 ราคาและคุณสมบติั

จซ 18/2563 ลว. 21 

เม.ย.63
รายจา่ยอืน่ อทุก

วิทยา

34
ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 

รายการ ส่วนอุทกวิทยา
            11,500.00      11,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ        11,500.00 หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ฯ       11,500.00 ราคาและคุณสมบติั

จซ 20/2563 ลว. 21 

เม.ย.63
รายจา่ยอืน่ อทุก

วิทยา

35
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ

 ส่วนอ านวยการ
            14,858.00      14,858.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน        14,858.00 หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขียน       14,858.00 ราคาและคุณสมบติั

จซ 20/2563 ลว. 22 

เม.ย.63
ด าเนินงาน

รวม 1,415,521.52


