
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำน 16,410.00          16,410.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 16,410.00     ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 16,410.00    รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1077
 ลว 31 ส.ค.63

2
ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองยำนพำหนะ 21,000.00          21,000.00       

เฉพำะเจำะจง อู่คูณทรัพย์อะไหล่
21,000.00     

อู่คูณทรัพย์อะไหล่
21,000.00    

รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1085
 ลว 31 ส.ค.63

3 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำน 15,400.00          15,400.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกพรปกรณ์ 15,400.00     ร้ำนกนกพรปกรณ์ 15,400.00    รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1087
 ลว 31 ส.ค.63

4 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองก่อสร้ำง
24,300.00          24,300.00       

เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ
24,300.00     

หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ
24,300.00    

รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1241
 ลว 11 ก.ย.63

5 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำน 99,660.00          99,660.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 99,660.00     ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 99,660.00    รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1248
 ลว 14 ก.ย.63

6 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำน 53,546.00          53,546.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอีควิปเม้นท์
 แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

53,546.00     บริษัท ขอนแก่นอีควิปเม้นท์ 
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

53,546.00    รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1337
 ลว.21 ก.ย.63

7 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำน 24,950.00          24,950.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 24,950.00     ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 24,950.00    รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1339
 ลว 21 ก.ย.63

8 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองก่อสร้ำง
3,850.00            3,850.00          

เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ
3,850.00        

หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ
3,850.00      

รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1241
 ลว 11 ก.ย.63

9 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 16,600.00          16,600.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 16,600.00     หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 16,600.00    รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1079
 ลว 31 ส.ค.63

10 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 9,750.00            9,750.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 9,750.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 9,750.00      รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1081
 ลว 31 ส.ค.63

11 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 17,950.00          17,950.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 17,950.00     หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 17,950.00    รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1083
 ลว 31 ส.ค.63

12 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 23,400.00          23,400.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 23,400.00     หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 23,400.00    รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1097
 ลว 1 ก.ย.63

13 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 10,400.00          10,400.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 10,400.00     หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 10,400.00    รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1099
 ลว 1 ก.ย.63

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเดือน กันยำยน 2563
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

14 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 29,900.00          29,900.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 29,900.00     หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 29,900.00    รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1101
 ลว 1 ก.ย.63

15 จ้ำงซ่อมเครื องสูบน้ ำ
13,910.00          13,910.00       

เฉพำะเจำะจง
หจก.เค.ซี.เอส แมชชีนเนอรี 13,910.00     หจก.เค.ซี.เอส แมชชีนเนอรี 13,910.00    

รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1110
 ลว 1 ก.ย.63

16 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 7,220.00            7,220.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 7,220.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 7,220.00      รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1119
 ลว 3 ก.ย.63

17 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 7,950.00            7,950.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 7,950.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 7,950.00      รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1212
 ลว 9 ก.ย.63

18 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 3,930.00            3,930.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 3,930.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 3,930.00      รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1214
 ลว 9 ก.ย.63

19 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 23,400.00          23,400.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 23,400.00     หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 23,400.00    รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1230
 ลว 11 ก.ย.63

20 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 3,670.00            3,670.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 3,670.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 3,670.00      รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1232
 ลว 11 ก.ย.63

21 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 9,630.00            9,630.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 9,630.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 9,630.00      รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1234
 ลว 11 ก.ย.63

22 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 15,940.00          15,940.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 15,940.00     หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 15,940.00    รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1236
 ลว 11 ก.ย.63

23 จ้ำงซ่อมเครื องปรับอำกำศ 38,500.00          38,500.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 38,500.00     หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 38,500.00    รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1238
 ลว 11 ก.ย.63

24 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 3,110.00            3,110.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 3,110.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 3,110.00      รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1243
 ลว 11 ก.ย.63

25 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 18,700.00          18,700.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 18,700.00     หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 18,700.00    รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1254
 ลว 16 ก.ย.63

26 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 12,900.00          12,900.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 12,900.00     หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 12,900.00    รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1256
 ลว 16 ก.ย.63

27 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 7,600.00            7,600.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 7,600.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 7,600.00      รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1258
 ลว 16 ก.ย.63

28 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำน 5,000.00            5,000.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอีควิปเม้นท์
 แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

5,000.00        บริษัท ขอนแก่นอีควิปเม้นท์ 
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

5,000.00      รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1062
 ลว.28 ส.ค.63



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

29 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 12,950.00          12,950.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 12,950.00     หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 12,950.00    รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1345
 ลว 21 ก.ย.63

30 จ้ำงซ่อมเครื องปรับอำกำศ 3,800.00            3,800.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 3,800.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 3,800.00      รำคำต  ำสุด ทส 0614.1/จซ.1347
 ลว 21 ก.ย.63


