
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำน 3,474.00            3,474.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 3,474.00            ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 3,474.00            รำคำต่ ำสุด ซ.01/2564 ลว 25 
พ.ย.63

2 จ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 38,400.00          38,400.00          เฉพำะเจำะจง นำยชัยวัฒน์  พิพุฒ 38,400.00          นำยชัยวัฒน์  พิพุฒ 38,400.00          รำคำต่ ำสุด ทส 0614.1/จซ.1660 
ลว.18 พ.ย.63

3 จ้ำงถ่ำยเอกสำรขนำด A4 1,235.40            1,235.40            เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีทีคอม 1,235.40            ร้ำนทีทีคอม 1,235.40            รำคำต่ ำสุด จ.01/2564 ลว 25 
พ.ย.63

4 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองโทรสำร 3,950.00            3,950.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 3,950.00            ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 3,950.00            รำคำต่ ำสุด จ.02/2564 ลว 25 
พ.ย.63

5 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์แบบต่อ
พ่วงกับคอมพิวเตอร์

1,000.00            1,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด

1,000.00            บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด

1,000.00            รำคำต่ ำสุด จ.03/2564 ลว 26 
พ.ย.63

6 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศ 1,350.00            1,350.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 1,350.00            หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 1,350.00            รำคำต่ ำสุด จ.04/2564 ลว 26 
พ.ย.63

7 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำน 6,850.00            6,850.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด

6,850.00            บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด

6,850.00            รำคำต่ ำสุด ซ.02/2564 ลว 30 
พ.ย.63

8 โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองบอน 20,000,000.00   19,941,500.00   e-bidding หจก.ขอนแก่นต้ังย่ิงเจริญ 12,848,000.00   หจก.ขอนแก่นต้ังย่ิงเจริญ 12,848,000.00   คุณสมบัติครบถ้วน ทส 0614.1/จซ.1577
บ้ำนหนองบอน ต ำบลหนองบอน หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้ำง 13,370,000.00   และรำคำต่ ำสุด ลว 28 ต.ค.63
อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม หจก.อภิฉัตรก่อสร้ำง 13,900,000.00   

ด้วยวิธิประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หจก.วชิรก ำพลก่อสร้ำง 14,800,000.00   
(e-bidding) หจก.ภูซำงทรัพย์รุ่งเรือง 15,851,326.00   

หจก.สังวำลย์โชคเจริญย่ิง 16,090,000.00   
หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ำง 17,899,000.00   
หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 18,970,000.00   
หจก.ท่ำพระคอนสตรัคช่ัน 19,600,000.00   

9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนองเด่ิน บ้ำน 42,000,000.00   29,706,800.00   e-bidding หจก.ต๋ีน้อยก่อสร้ำง 15,500,000.00   หจก.ต๋ีน้อยก่อสร้ำง 15,500,000.00   คุณสมบัติครบถ้วน ทส 0614.1/จซ.1667
หนองตอ หมู่ท่ี 11 ต ำบลหัวช้ำง หจก.สุภำทิพย์กำรโยธำ 17,717,000.00   และรำคำต่ ำสุด ลว 24 พ.ย.63
อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน จังหวัด
ร้อยเอ็ด

หจก.หนิงหน่อง 18,687,000.00   

หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้ำง 19,100,000.00   
หจก.สังวำลย์โชคเจริญย่ิง 19,280,000.00   
หจก.อภิฉัตรก่อสร้ำง 20,700,000.00   
หจก.สมยนต์ 22,221,300.00   

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเดือน พฤศจิกำยน 2563
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

หจก.ท่ำทรำยรุ่งอรุณ 22,280,000.00   

บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จ ำกัด 22,280,000.00   
หจก.ชนะวงศ์วิสุทธ์ิก่อสร้ำง 22,844,424.00   

หจก.ส.พัฒนวิศวกำรโยธำ 24,550,000.00   
หจก.จ่ัวเซ้งค้ำไม้ 25,200,000.00   
หจก.รำชสีมำณัฐธร 25,273,000.00   
หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 25,592,000.00   

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ำง 26,789,000.00   
หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 29,706,000.00   

หจก.ตองสองคอนสตร๊ัช่ัน
ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ

ด้ำนเทคนิค

หจก.กรพัฒน์ธุรกิจ ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ
ด้ำนเทคนิค

10 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนองดูล 20,000,000.00   11,793,700.00   e-bidding หจก.อภิฉัตรก่อสร้ำง 7,500,000.00     หจก.อภิฉัตรก่อสร้ำง 7,500,000.00     คุณสมบัติครบถ้วน ทส 0614.1/จซ.1678

บ้ำนแจ้งจม ต ำบลเจ้ำท่ำ หจก.สังวำลย์โชคเจริญย่ิง 8,727,000.00     และรำคำต่ ำสุด ลว 25 พ.ย.63
อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธ์ุ หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้ำง 9,790,000.00     

หจก.ชนะวงศ์วิสุทธ์ิก่อสร้ำง 10,248,815.00   
หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ำง 10,599,000.00   
บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จ ำกัด 10,614,000.00   
หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 11,793,000.00   

11 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำบึงโลโพ 40,000,000.00   20,758,400.00   e-bidding หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้ำง 15,170,000.00   หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้ำง 15,170,000.00   ทส 0614.1/จซ.1679
บ้ำนแผ่นดินทอง หมู่ท่ี 13 ต ำบลลุ่ม หจก.สังวำลย์โชคเจริญย่ิง 15,361,000.00   ลว 25 พ.ย.63
ล ำชี อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยมิ บริษัท สุนิสำจุฬำรัตน์กำรโยธำ จ ำกัด 17,021,000.00   

หจกง.ทรัพย์สถำพรก่อสร้ำงชัยภูมิ 17,770,000.00   
บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จ ำกัด 18,265,000.00   
หจก.ชนะวงศ์วิสุทธ์ิก่อสร้ำง 19,284,719.00   
หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 19,305,341.00   

12 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนองแปน บ้ำน 30,000,000.00   24,031,800.00   e-bidding หจก.หนิงหน่อง 14,778,800.00   หจก.หนิงหน่อง 14,778,800.00   คุณสมบัติครบถ้วน ทส 0614.1/จซ.1682
เกำะแก้ว หมู่ท่ี 6 ต ำบลสำมสำ หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้ำง 15,380,000.00   และรำคำต่ ำสุด ลว 25 พ.ย.63
อ ำเภอโพนทรำย จังหวัดร้อยเอ็ด หจก.อภิฉัตรก่อสร้ำง 16,800,000.00   

หจก.ท่ำทรำยรุ่งอรุณ 18,860,000.00   
หจก.ชนะวงศ์วิสุทธ์ิก่อสร้ำง 18,959,759.00   
หจก.จ่ัวเซ้งค้ำไม้ 20,385,000.00   
หจก.รำชสีมำณัฐธร 20,480,000.00   
บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จ ำกัด 21,628,000.00   

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ำง 21,378,900.00   



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 24,029,954.95   

13 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำบึงกะฮำด บ้ำน 45,000,000.00   11,793,700.00   e-bidding หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้ำง 14,940,000.00   หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้ำง 14,940,000.00   คุณสมบัติครบถ้วน ทส 0614.1/จซ.1684
กะฮำด หมู่ท่ี 6 ต ำบลกะฮำด หจก.สังวำลย์โชคเจริญย่ิง 15,555,000.00   และรำคำต่ ำสุด ลว 25 พ.ย.63
อ ำเภอเนินสง่ำ จังหวัดชัยมิ บริษัท สุนิสำจุฬำรัตน์กำรโยธำ จ ำกัด 17,236,000.00   

หจก.ชนะวงศ์วิสุทธ์ิก่อสร้ำง 17,425,855.00   
หจก.ส.พัฒนวิศวกำรโยธำ 17,770,000.00   
บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จ ำกัด 18,495,000.00   
หจก.ทรัพย์สถำพรก่อสร้ำงชัยภูมิ 18,680,000.00   
หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 19,548,972.00   


