
1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจ้าง

1

จ้างบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน

 81-6102 อบ. รหัสครุภัณฑ์ สทภ.3 

2320-004-0001-5 จ านวน 5 รายการ  

(สบน.)

10,150.00     10,150.00     เฉพาะเจาะจง อู่ เอพี ออโต้ทรัค 10,150.00         อู่ เอพี ออโต้ทรัค 10,150.00         ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ.

10/2564 ลว.3 ธ.ค.63 รายจ่ายอ่ืน 

สบน.

2

ซ้ือวัสดุส านักงานและงานบ้านงานครัว  

รวมจ านวน 29 รายการ (สอท) 16,998.00     16,998.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 16,998.00         หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 16,998.00         ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

06/2564              

ลว.11 ธ.ค.62

MRC/เงิน

นอก

งบประมาณ

3

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 

เคร่ือง  เดือนพฤศจิกายน 2563 (สอก.) 8,314.68 8,314.68 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 8,314.68 หจก.อุบลไอเฟค 8,314.68 ราคาและคุณสมบัติ

สัญญาเลขท่ี ทส 

0626/3238/2564 

ลว.27 ต.ค.63

ด าเนินงาน

4
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 420 ชุด 

โครงการฯ (สบน.)
2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณีก๊อปป้ี 2,520.00 ร้าน ณีก๊อปป้ี 2,520.00 ราคาและคุณสมบัติ

ทส 0626.1.2/จจ 

1860 ลว.9 ธ.ค.63
รายจ่ายอ่ืน 

สบน.

5 จ้างท าตรายาง จ านวน 19 อัน (สอก.) 3,340.00       3,340.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอะตอมอาร์ต 3,340.00           ร้านอะตอมอาร์ต 3,340.00           ราคาและคุณสมบัติ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ.

11/2564 ลว.9 ธ.ค.63
ด าเนินงาน

6

ท่ีดูดน้ ามันเช้ือเพลิงแบบมือหมุน จ านวน

 4 อัน (สอท.) 5,492.00       5,492.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 5,492.00           ร้าน โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ 5,492.00           ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

08/2564 ลว.14 ธ.ค.

63

MRC/เงิน

นอก

งบประมาณ

7 จ้างท าตรายาง จ านวน 5 อัน (สบน.) 1,050.00       1,050.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอะตอมอาร์ต 1,050.00           ร้านอะตอมอาร์ต 1,050.00           ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ.

12/2564 ลว.15 ธ.ค.

63
ด าเนินงาน

8
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต จ านวน 2 จุด (สอก.)

1,498.00       1,498.00       เฉพาะเจาะจง
บ.ทริปเป้ิลทรี อินเทอร์เน็ต

 จก.
1,498.00           

บ.ทริปเป้ิลทรี 

อินเทอร์เน็ต จก.
1,498.00           ราคาและคุณสมบัติ

ทส 0626/3239 /

2564 ลว.27 ต.ค.63

ด าเนินงาน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2563

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  30 ธันวำคม พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1



2

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2563

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  30 ธันวำคม พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

9

ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ สว่นอุทกวิทยา

โขงเจียม  จ านวน 1 เคร่ือง (สอก) 2,940.00       2,940.00       เฉพาะเจาะจง ร้านช่องเม็กแอร์ เซอร์วิส 2,940.00           ร้านช่องเม็กแอร์ เซอร์วิส 2,940.00           ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

14/2566              

ลว.16 ธ.ค.63

MRC/เงิน

นอก

งบประมาณ

10

จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 

2901 มุกดาหาร รหัสครุภัณฑ์ สทภ.3 

2320-008-003-19 (อุทกวิทยา

มุกดาหาร)

18,450.00     18,450.00     เฉพาะเจาะจง นายเพิด มุลพรม 18,450.00         นายเพิด มุลพรม 18,450.00         ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

13/2564 ลงวันท่ี 15 

ธ.ค.63

MRC/เงิน

นอก

งบประมาณ

11

จ้างบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน

 4083 อบ. รหัสครุภัณฑ์ สทภ.3 

2320-008-003-11 จ านวน 4 รายการ  

(สวก.)

2,130.00       2,130.00      เฉพาะเจาะจง อู่ เอพี ออโต้ทรัค 2,130.00           อู่ เอพี ออโต้ทรัค 2,130.00           ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ.

16/2564 ลว 16 ธ.ค.

63

ลงทุนค่า

ส ารวจ

ออกแบบ

12

ซ้ือวัสดุส านักงานและงานบ้านงานครัว  

รวมจ านวน 5 รายการ (สบน) 3,170.00       3,170.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 3,170.00           หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 3,170.00           ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

07/2564              

ลว.14 ธ.ค.63

รายจ่ายอ่ืน 

สบน.

13

จ้างบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน

 6กญ 5638 รหัสครุภัณฑ์ สทภ.11 

2320-008-0003-6 (สวก.)

       6,722.65       6,722.65 เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้า อุบลราชธานี            6,722.65 หจก.โตโยต้า อุบลราชธานี            6,722.65 ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี จจ 

19/2564 ลว.21 ธค.

63

ลงทุนค่า

ส ารวจ

ออกแบบ

14

จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน

 กข 3723 อบ. รหัสครุภัณฑ์ สวพ.ศอ.10

 2320-008-0003-3 อุทกวิทยาโขงเจียม

 (สอท.)

4,710.00       4,710.00       เฉพาะเจาะจง อู่ เอพี ออโต้ทรัค 4,710.00           อู่ เอพี ออโต้ทรัค 4,710.00           ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

13/2564 ลงวันท่ี 15 

ธ.ค.63

MRC/เงิน

นอก

งบประมาณ



3

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2563

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  30 ธันวำคม พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

15

จ้างซ่อมป้ายศูนย์ส ารวจอุทกวิทยา

มุกดาหาร (สอท.) 9,500.00       9,500.00      เฉพาะเจาะจง นายทองดี ศิริปี 9,500.00           นายทองดี ศิริปี 9,500.00           ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

21/2564 ลว.24 ธ.ค.

63

MRC/เงิน

นอก

งบประมาณ

16

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ  

 มุกดาหาร,โขงเจียม (สอท.) 33,210.00     33,210.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 9,500.00           หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 9,500.00           ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

09/2564 ลว.18 ธ.ค.

64

MRC/เงิน

นอก

งบประมาณ

17

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ  

 (สบน..) 3,290.00       3,290.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 3,290.00          หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 3,290.00          ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

11/2564 ลว.23 ธ.ค.

64

รายจ่ายอ่ืน 

สบน.

18

ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ  

มุกดาหาร,โขงเจียม (สอท.) 4,900.00       4,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 4,900.00           หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน 4,900.00           ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี จซ 

10/2564              

ลว.18 ธ.ค.63

MRC/เงิน

นอก

งบประมาณ

19

ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารซัมซุง จ านวน 1 

เคร่ือง รหสัครุภัณฑ์สพน.

6675-0014-0001-560 (สพฟ.)
26,770.00     26,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 26,770.00         หจก.อุบลไอเฟค 26,770.00         ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

15/2564 ลว.16 ธ.ค.

63

ลงทุนค่า

ส ารวจ

ออกแบบ

20

ซ่อมเคร่ืองถ่ายแบบแปลน จ านวน 1 

เคร่ือง รหัสครุภัณฑ์   สพน.

6675-0014-0001-566  (สพฟ.)
197,950.00    197,950.00   เฉพาะเจาะจง บ.บีโอเค เทรดต้ิง จก. 197,950.00       บ.บีโอเค เทรดต้ิง จก. 197,950.00       ราคาและคุณสมบัติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี จจ 

17/2564 ลว.17 ธ.ค.

63

ลงทุนค่า

ส ารวจ

ออกแบบ

21

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอ่างเก็บ

น้ าห้วยค าเม็กน้อย พร้อมระบบกระจาย

น้ า บ้านป่าเลา หมู่ท่ี 6 ต าบลโนนก่อ 

อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

   12,000,000    12,000,000 e-bidding
หจก.ชัยพรกันทรารมย์

ก่อสร้าง
8,700,000.00    

หจก.ชัยพรกันทรารมย์

ก่อสร้าง
8,700,000.00    

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทุกประการฯ

 สทภ.11/04/3564 

ลว. 8 ธ.ค.63
 งบลงทุน



4

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2563

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  30 ธันวำคม พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

22

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า

สนับสนุนแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ ช่วง 2 

หมู่ท่ี 1 ต าบลนาแก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 

จังหวัดยโสธร

   28,126,000    28,125,837 e-bidding บ.บุษยาการสร้าง จก. 28,050,000.00   บ.บุษยาการสร้าง จก. 28,050,000.00   

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทุกประการฯ

 สทภ.11/05/3564 

ลว. 18 ธ.ค.63
 งบลงทุน

23

โครงการบ ารุงรักษาแหล่งน้ าอ่างเก็บน้ า

ห้วยหินกอง บ้านหินกอง ต าบลนาหว้า 

อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ

        755,000        755,000 e-bidding บ. บุษยาการสร้าง จก. 545,000.00       บ. บุษยาการสร้าง จก. 545,000.00       

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทุกประการฯ

 สทภ.11/06/3564 

ลว. 24 ธ.ค.63
 งบลงทุน

24

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า 

สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ 

หมู่ท่ี 1 ต าบลนาแก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 

จังหวัดยโสธร

     9,900,000      9,897,315 e-bidding บ. บุษยาการสร้าง จก. 9,830,000.00    บ. บุษยาการสร้าง จก. 9,830,000.00    

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทุกประการฯ

 สทภ.11/12/2563 

ลว. 18 ธ.ค.63

งบกลาง

25

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า 

สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ท่ี 

3,10,11 ต าบลเปือย อ าเภอลืออ านาจ 

จังหวัดอ านาจเจริญ

     9,900,000      9,517,000 e-bidding บ. บุษยาการสร้าง จก. 9,460,000.00    บ. บุษยาการสร้าง จก. 9,460,000.00    

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทุกประการฯ

 สทภ.11/13/2563 

ลว. 24 ธ.ค.63

งบกลาง

26

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า 

สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ท่ี 12

 ต าบลไหล่ทุ่ง อ าเภอตระการพืชผล 

จังหวัดอุบลราชธานี

     9,900,000      9,896,668 e-bidding บ. บุษยาการสร้าง จก. 9,845,000.00     บ. บุษยาการสร้าง จก. 9,845,000.00     

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทุกประการฯ

 สทภ.11/14/2563 

ลว. 24 ธ.ค.63

งบกลาง



5

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

งบประมาณซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2563

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  30 ธันวำคม พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

27

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า 

สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ถ่ัวลิสง หมู่ท่ี 

6,11 ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 

จังหวัดยโสธร

     9,900,000      9,874,245 e-bidding บ. บุษยาการสร้าง จก. 9,850,000.00    บ. บุษยาการสร้าง จก. 9,850,000.00    

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทุกประการฯ

 สทภ.11/15/2563 

ลว. 24 ธ.ค.63

งบกลาง

28

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า 

สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ท่ี 9 

ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด

อุบลราชธานี

     9,900,000      9,898,126 e-bidding หจก. รัตติกาก่อสร้าง 9,868,000.00    หจก. รัตติกาก่อสร้าง 9,868,000.00    

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข 

ทุกประการฯ

 สทภ.11/18/2563 

ลว. 29 ธ.ค.63

งบกลาง

รวม 86,487,395       


