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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้าง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ สบน. 4,180.00        4,180.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 4,180.00        หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 4,180.00           ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

36/2563 ลว. 2 ก.ย.

63
ด าเนินงาน

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 30,120.00      30,120.00  เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 30,120.00       หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 30,120.00         ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

36/2563 ลว. 3 ก.ย.

63
ด าเนินงาน

3
ซ้ือหมึกพิมพ์แบบแปลน ย่ีห้อ Canon O'Ce 340 จ านวน 1

 รายการ สพฟ.
16,400.00      16,400.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 16,400.00       หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 16,400.00         ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

36/2563 ลว. 37 

ก.ย.63
ลงทุน(ส าราจ)

4

จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายทะเบียน กข-1083 

มุกดาหาร หมายเลขรหัสเลขครุภัณฑ์ สทภ.

3-2320-008-0003-21  จ านวน 11 รายการ  สอท.

25,000.00      25,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านนายเพิด มุลพรม 25,000.00       ร้านนายเพิด มุลพรม 25,000.00         ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

62/2563 ลงวันท่ี 3 

ก.ย. 63

รายจ่ายอ่ืน

5
จ้างซ่อมเปล่ียนกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ สทภ.

116780-001-0001-2  จ านวน 1 ตัว  สอก.
4,890.00        4,890.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 4,890.00        หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 4,890.00           ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

63/2563 ลงวันท่ี 8 

ก.ย. 63

ด าเนินงาน

6
จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสารซัมซุง หมายเลข
รหัสครุภัณฑ์ สพน.6675-014-0001-560 จ านวน 1 
รายการ สพฟ.

15,840.00      15,840.00  เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 15,840.00       หจก.อุบลไอเฟค 15,840.00         ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

64/2563 ลงวันท่ี 9 

ก.ย. 63

ลงทุน(ส าราจ)

7
จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กล-6603 
อบ. หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ สทภ.11 .
2310-008-0003-8-สบน.

4,206.01        4,206.01    เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี 4,206.01        หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี 4,206.01           ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

65/2563 ลงวันท่ี 09

 ก.ย. 63

รายจ่ายอ่ืน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2563

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  30 กันยำยน พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1



2

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้าง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2563

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  30 กันยำยน พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

8

จา้งซ่อมเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ ขนาด 110A จ านวน 4 
ลูก  หมายเลขทะเบียน 81-6100 อบ. หมายเลขรหัส
ครุภัณฑ์ สทภ.3 .2320-004-0004-2-และรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 81-6102 อบ. รหัสครุภัณฑ์ สทภ.3 
2320-004-0001-5 รวมจ านวน 2 คัน สบน.

14,240.00      14,240.00  เฉพาะเจาะจง อู่เอพีออโต้ทรัค 14,240.00       อู่เอพีออโต้ทรัค 14,240.00         ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

66/2563 ลงวันท่ี 10

 ก.ย. 63

ด าเนินงาน

9

จา้งซ่อมเปล่ียนยางรถบรรทุกน  า หมายเลขทะเบียน 
81-6100 อบ. หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ สทภ.3 .
2320-004-0004-2-และรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
83-4885 อบ. รหัสครุภัณฑ์ สทภ.11 
2320-012-0001-1 รวมจ านวน 2  คัน สบน.

41,100.00      41,100.00  เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลหล่อยาง 41,100.00       หจก.อุบลหล่อยาง 41,100.00         ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

67/2563 ลงวันท่ี 11

 ก.ย. 63

ด าเนินงาน

10

จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กษ-4060 

นม.หมายเลขครุภัณฑ์ สทภ.5 2320-008-0003-17  

จ านวน 9 รายการ สพฟ.

6,425.00        6,425.00    เฉพาะเจาะจง อู่เอพีออโต้ทรัค 6,425.00        อู่เอพีออโต้ทรัค 6,425.00           ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ.

69/2563 ลงวันท่ี 15

 ก.ย.63

ลงทุน(ส าราจ)

11
จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ ศสท.

7440-001-0001-802
500.00          500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 500.00           หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 500.00             ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จจ 

70/2563 ลงวันท่ี 18

 กย.63

ด าเนินงาน

12
จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ ศสท.

7440-001-0001-803  งานยานพาหนะฯ สอก.
500.00          500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 500.00           หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 500.00             ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จจ 

71/2563 ลงวันท่ี 21

 กย.63

ด าเนินงาน

13
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ าอาคารหลังเก่า จ านวน 13

 รายการ  สอก.
16,277.00      16,277.00  เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลอนันต์พานิช 16,277.00       หจก.อุบลอนันต์พานิช 16,277.00         ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

43/2563 ลงวันท่ี 21

 กย.63

ด าเนินงาน



3

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้าง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2563

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  30 กันยำยน พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

14 ซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 2,000 ลิตร สอก. 43,460.00      43,460.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ส.สุมาลีเอ็นเนอจ้ี 43,460.00       หจก.ส.สุมาลีเอ็นเนอจ้ี 43,460.00         ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

44/2563 ลงวันท่ี 21

 กย.63

ด าเนินงาน

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ธงชาติไทย จ านวน 50 ผืน  สอก. 1,900.00        1,900.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 1,900.00        หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 1,900.00           ราคาและคุณสมบัติ

ทส 0626.1.2/ จซ 

1553  ลงวันท่ี 24 

กย.63
ด าเนินงาน

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ  สพฟ. 83,280.00      83,280.00  เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 83,280.00       หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 83,280.00         ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

38/2563 ลงวันท่ี 8 

ก.ย. 63

ลงทุน(ส าราจ)

17 ซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 1,000 ลิตร สบน. 25,730.00      25,730.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ส.สุมาลีเอ็นเนอจ้ี 25,730.00       หจก.ส.สุมาลีเอ็นเนอจ้ี 25,730.00         ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

39/2563 ลงวันท่ี 10

 กย.63

ด าเนินงาน

18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ สวก. 3,920.00        3,920.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 3,920.00        หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 3,920.00           ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

40/2563 ลงวันท่ี 17

 ก.ย. 63

ด าเนินงาน

19 จัดซ้ือวัสดุใช้ในงานทดสอบดิน จ านวน 7 รายการ  สวก. 4,043.00        4,043.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลอนันต์พานิช 4,043.00        หจก.อุบลอนันต์พานิช 4,043.00           ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

41/2563 ลงวันท่ี 18

 ก.ย. 63

ด าเนินงาน

20 จัดซ้ือวัสดุใช้ในงานทดสอบดิน จ านวน 3 รายการ  สวก. 14,257.75      14,257.75  เฉพาะเจาะจง บ.ซอยล์เทสต้ิงสยาม จก. 14,257.75       บ.ซอยล์เทสต้ิงสยาม จก. 14,257.75         ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

42/2563 ลงวันท่ี 18

 ก.ย. 63

ด าเนินงาน



4

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้าง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2563

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  30 กันยำยน พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

21
จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 
สทภ.11 4120-001-0001-40 จ านวน 1 รายการ 
สอก.

2,000.00        2,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาแอร์ 2,000.00        ร้านวัฒนาแอร์ 2,000.00           ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

18/2563 ลงวันท่ี 11

 ก.ย. 63

ด าเนินงาน

รวม 358,268.76       


