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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจ้าง

1
จ้างซ่อมโทรศัพท์ภายใน จ านวน 7 

หมายเลข (สอก.)
2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยู ซัคเซส คอมพิวเตอร์ 2,140.00 หจก.ยู ซัคเซส คอมพิวเตอร์ 2,140.00 ราคาและคุณสมบัติ

จจ 02/2564 ลว.2 

พ.ย.63

ด าเนินงาน

2
จ้างท้าสีรถยนต์บรรทุกน ้า หมายเลข

ทะเบียน 81-6100 อบ. (สบน.) 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่เอพีออโต้ทรัค 58,000.00 ร้านอู่เอพีออโต้ทรัค 58,000.00 ราคาและคุณสมบัติ
จจ 07/2564 ลว 13 

พ.ย.63
รายจ่ายอ่ืน 

สบน.

3
จ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลข

ทะเบียน 81-6103 อบ. (สบน.) 9,820.00 9,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่เอพีออโต้ทรัค 9,820.00 ร้านอู่เอพีออโต้ทรัค 9,820.00 ราคาและคุณสมบัติ
จจ08/2564 ลว 13 

พ.ย.63
รายจ่ายอ่ืน 

สบน.

4
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างจ านวน 4 รายการ  

(สบน.)
9,876.00 9,876.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลอนันต์พานิช 9,876.00 หจก.อุบลอนันต์พานิช 9,876.00 ราคาและคุณสมบัติ

จซ 09/2564 ลว.13

 พ.ย.63

รายจ่ายอ่ืน

5
 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 

รายการ (สวก.)
6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 6,600.00 ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 6,600.00 ราคาและคุณสมบัติ

จจ 05/2564 ลว.9 

พ.ย.63

ด าเนินงาน

6

ซ้ือถังบรรจุน้ ามัน ขนาด 200 ลิตร จ านวน

 20 ถัง (ศูนย์ส ารวจอุทกวิทยาโขงเจียม

และมุกดาหาร)
7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง สมพงษ์ค้าถัง อุบลราชธานี 7,000.00 สมพงษ์ค้าถัง อุบลราชธานี 7,000.00 ราคาและคุณสมบัติ

จซ 01/2564 ลว.11 

พ.ย.63

MRCS.นอก

งบประมาณ

7

ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ  

(ศูนย์ส ารวจอุทกวิทยาโขงเจียมและ

มุกดาหาร)
26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 26,000.00 หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 26,000.00 ราคาและคุณสมบัติ

จซ 03/2564 ลว.23

 พ.ย.63

MRCS.นอก

งบประมาณ

8

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ  

(ศูนย์ส ารวจอุทกวิทยาโขงเจียมและ

มุกดาหาร)
73,500.00 73,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 73,500.00 หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ 73,500.00 ราคาและคุณสมบัติ

จซ 02/2564 ลว.23

 พ.ย.63

MRCS.นอก

งบประมาณ

9

ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน

 2 รายการ (ศูนย์ส ารวจอุทกวิทยาโขง

เจียมและมุกดาหาร)
91,500.00 91,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.สุมาลี เอ็นเนอจ้ี 91,500.00 หจก.ส.สุมาลี เอ็นเนอจ้ี 91,500.00 ราคาและคุณสมบัติ

จซ 04/2564 ลว.25 

พ.ย.63

MRCS.นอก

งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563    

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  30 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1



2

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563    

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  30 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

10
ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน

 2 รายการ (สบน.)
41,968.00 41,968.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.สุมาลี เอ็นเนอจ้ี 41,968.00 หจก.ส.สุมาลี เอ็นเนอจ้ี 41,968.00 ราคาและคุณสมบัติ

จซ 05/2564 ลว.26

 พ.ย.63

รายจ่ายอ่ืน 

สบน.

11

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้า 

สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ท่ี 2 

ต้าบลเสนางคนิคม อ้าเภอเสนางคนิคม 

จังหวัดอ้านาจเจริญ

9,900,000.00 9,896,685.00 e-bidding หจก.บุ่งคล้าก่อสร้าง 9,166,000.00 หจก.บุ่งคล้าก่อสร้าง 9,166,000.00

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทุกประการฯ

 สทภ.11/08/2563   

 ลว.30 ต.ค.63

ลงทุน/งบ

กลาง

12

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้า 

สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ท่ี 11 

ต้าบลค้อทอง อ้าเภอเข่ืองใน จังหวัด

อุบลราชธานี

9,900,000.00 9,898,485.00 e-bidding
หจก.เจริญชัยรับเหมา

ก่อสร้าง
9,512,000.00 หจก.เจริญชัยรับเหมาก่อสร้าง 9,512,000.00

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทุกประการฯ

 สทภ.11/10/2563   

 ลว.10 พ.ย.63

ลงทุน/งบ

กลาง

13

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้า

สนับสนุนแปลงใหญ่ข้าว หมู่ท่ี 4 ต้าบลไร่ขี

 อ้าเภอลืออ้านาจ จังหวัดอ้านาจเจริญ 4,950,000.00 4,949,070.00 e-bidding หจก.บุญไทยสังขะก่อสร้าง 4,939,000.00 หจก.บุญไทยสังขะก่อสร้าง 4,939,000.00

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทุกประการฯ

 สทภ.11/01/2564   

 ลว.23 พ.ย.63

ลงทุน

14

โครงการบ้ารุงรักษาแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้า

หนองสามขา บ้านรัตนวารี ต้าบลหัว

ตะพาน อ้าเภอหัวตะพาน จังหวัด

อ้านาจเจริญ

268,000.00 268,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บุษยาการสร้าง จก. 268,000.00 บ.บุษยาการสร้าง จก. 268,000.00

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทุกประการฯ

 สทภ.11/02/2564   

 ลว.23 พ.ย.63

ลงทุน

รวม 24,211,404.00


