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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้าง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจ้าง

1
จัดซ้ือวัสด์ุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 

รายการ (งานยานฯ)
1,560.00               1,560.00               เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 1,560.00         หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 1,560.00            ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

24/2563 ลว. 27 พ.ค.63 ด าเนินงาน

2

ค่าจ้างท าป้ายไวนิล(สมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระราชชินีฯ) จ านวน 1 ป้าย 

 สอก.

1,000.00               1,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 1,000.00         ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 1,000.00            ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

38/2563 ลว. 1 มิย.63 ด าเนินงาน

3
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 

รายการ สอก.
3,600.00               3,600.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 3,600.00         หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 3,600.00            ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

25/2563 ลว. 1 มิ.ย.63
ด าเนินงาน

4
จัดซ้ือวัสด์ุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 

รายการ สพฟ.
81,290.00             81,290.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 81,290.00       หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 81,290.00          ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

2/2563 ลว. 1 มิ.ย.63
งบลงทุน

5 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ สพฟ. 16,770.00             16,770.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลอนันต์พานิช 16,770.00       หจก.อุบลอนันต์พานิช 3,260.00            ราคาและคุณสมบัติ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

26/2563 ลว.2 มิ.ย.63
ด าเนินงาน

6
จัดซ้ือวัสด์ุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 

รายการ สพฟ.
93,064.00             93,064.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 93,064.00       หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 93,064.00          ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

28/2563 ลว.2 มิ.ย.63
งบลงทุน

7 จ้างท าตรายางจ านวน 8 อัน สพฟ. 2,040.00               2,040.00               เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลเซนทรัลสปอร์ต 2,040.00         หจก.อุบลเซนทรัลสปอร์ต 2,040.00            ราคาและคุณสมบัติ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

39/2563ลว 9 มิ.ย.63
ด าเนินงาน

8

จ้างบ ารุงรักษารถยนต์ 6กญ5636

กทม.รหัสครุภัณฑ์ สทภ.11 

2310-002-0003-5 สพฟ.

6,760.26              6,760.26              เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี 6,760.26         หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี 6,760.26            ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

40/2563ลว 10 มิ.ย.63 งบลงทุน

9

จ้างซ่อมเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ 

จ านวน 1 ลูก หมายเลขทะเบียน 6 

ฮษ 4323 กทม. สอก.
3,500.00               3,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอู่เอพีออโต้ทรัค 3,500.00         ร้านอู่เอพีออโต้ทรัค 3,500.00 ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ

41/2563 ล.ว. 11 มิ.ย.

63

ด าเนินงาน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2563     

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1



2

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้าง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2563     

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

10 จ้างท าตรายางจ านวน 10 อัน สอก. 3,475.00              3,475.00              เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลเซนทรัลสปอร์ต 3,475.00         หจก.อุบลเซนทรัลสปอร์ต 3,475.00            ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

43/2563 ลว 26 มิ.ย.63 ด าเนินงาน

11

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือ

เสริมการปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค 

สอก.

             29,700.00              29,700.00 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี วิเศษอุด        29,700.00 นายพรทวี วิเศษอุด           29,700.00 ราคาและคุณสมบัติ
สทภ.11/26/2563 ลว. 

19 มิ.ย. 63
ด าเนินงาน

12

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือ

เสริมการปฏิบัติงานด้าน

ประชาสัมพันธ์ สอก.

             27,000.00              27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชาย เอกศิริ        27,000.00 นายชัชชาย เอกศิริ           27,000.00 ราคาและคุณสมบัติ
สทภ.11/27/2563 ลว. 

30 มิ.ย. 63
ด าเนินงาน

รวม 256,249.26


