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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้าง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจ้าง

1
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2563
8,212.84            8,212.84          เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 8,212.84       หจก.อุบลไอเฟค 8,212.84          ราคาและคุณสมบัติ

หนังสือเลขท่ี ทส 

0626/21048/2563 ลง

วันท่ี 1 เมย.63
ด าเนินงาน

2
 ซ้ือน้ ามันฟลีทการ์ดเดือนมิถุนายน 2563 

ส่วนอ านวยการ

3,680.00            3,680.00          เฉพาะเจาะจง (PTT) ธนาคารกรุงไทยฯ 3,680.00       (PTT) ธนาคารกรุงไทยฯ 3,680.00          ราคาและคุณสมบัติ ทส 0626.1.2/จซ972 ลง

วันท่ี 17 ก.ค.63 ด าเนินงาน

3
 ซ้ือน้ ามันฟลีทการ์ดเดือนมิถุนายน 2563 

ส่วนบริหารจัดการน้ า

1,900.00            1,900.00          เฉพาะเจาะจง (PTT) ธนาคารกรุงไทยฯ 1,900.00       (PTT) ธนาคารกรุงไทยฯ 1,900.00          ราคาและคุณสมบัติ ทส 0626.1.2/จซ973 ลง

วันท่ี 17 ก.ค.63 ด าเนินงาน

4
 ซ้ือน้ ามันฟลีทการ์ดเดือนมิถุนายน 2563 

ส่วนพัฒนาฯ

2,650.00            2,650.00          เฉพาะเจาะจง (PTT) ธนาคารกรุงไทยฯ 2,650.00       (PTT) ธนาคารกรุงไทยฯ 2,650.00          ราคาและคุณสมบัติ ทส 0626.1.2/จซ974 ลง

วันท่ี 17 ก.ค.63 ลงทุน

5
เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 2 จุด 

ประจ าเดือนกรกฎา 2563 (การเงิน,พัสดุ )
1,498.00            1,498.00          เฉพาะเจาะจง

บ.ทริปเป้ิลที อินเทอร์เน็ต 

จก.
1,498.00       บ.ทริปเป้ิลที อินเทอร์เน็ต จก. 1,498.00          ราคาและคุณสมบัติ

ทส 0626/1047/2563 

ลงวันท่ี 1 เม..63

ด าเนินงาน

6
จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข

ทะเบียน 1683 นม. ส่วนอ านวยการ
8,510.00            8,510.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอู่เอพีออโต้ทรัค 8,510.00       ร้านอู่เอพีออโต้ทรัค 8,510.00 ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ

45/2563 ลงวันท่ี 20 

ก.ค.63

เนินงาน

7 จ้างท าตรายางจ านวน 3 อัน งานการเงิน 1,010.00            1,010.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลเซนทรัลสปอร์ต 1,010.00       หจก.อุบลเซนทรัลสปอร์ต 1,010.00          ราคาและคุณสมบัติ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

46/2563 ลว 23 ก.ค.63
ด าเนินงาน

8
จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ กร 

2234 อบ ส่วนบริหารจัดการน  า
21,300.00          21,300.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลหล่อยาง 21,300.00     หจก.อุบลหล่อยาง 21,300.00        ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ.

48/2563 ลงวันท่ี 31 

ก.ค.62
รายจ่ายอ่ืน

9
จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 7ฐ 

7283 กทม. ส่วนอ านวยการ
9,700.00            9,700.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลหล่อยาง 9,700.00       หจก.อุบลหล่อยาง 9,700.00          ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ.

49/2563 ลงวันท่ี 31 

ก.ค.62
ด าเนินงาน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2563

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้าง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2563

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

10
จัดซื อวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 

ส่วนอ านวยการ
2,096.00            2,096.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลอนันต์พานิช 2,096.00       หจก.อุบลอนันต์พานิช 2,096.00          ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จซ.

29/2563 ลงวันท่ี 31 

ก.ค.63
ด าเนินงาน

รวม 60,556.84
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