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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงสามเพีย (แก้มลิง) 

บ้านสามเพีย หมู่ท่ี 9 ต้าบลดู่ทุ่ง อ้าเภอเมืองยโสธร 

จังหวัดยโสธร

   20,000,000.00    19,999,000.00 e-bidding
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สังวาลย์

โชคเจริญย่ิง
   13,390,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สังวาลย์

โชคเจริญย่ิง
   13,390,000.00

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข ทุก

ประการฯ

สัญญาจ้างเลขท่ี สทภ.11/08/64 

ลงวันท่ี 12 มี.ค.64

2

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าสนับสนุนวิสาหกิจ

ชุมชนปลูกพืชหลากหลาย บ้านพรานบุญ หมู่ท่ี 13 

ต้าบลหนองขอน อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี

     9,900,000.00      9,899,627.00 e-bidding บริษัท สุรสีห์ การโยธา      9,885,000.00 บริษัท สุรสีห์ การโยธา      9,885,000.00

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข ทุก

ประการฯ

สัญญาจ้างเลขท่ี สทภ.11/09/64 

ลงวันท่ี 12 มี.ค.64

3

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเริงเปือย (แก้มลิง) บ้าน

กุดตากล้า ต้าบลสงเปือย อ้าเภอค้าเข่ือนแก้ว จังหวัด

ยโสธร

   60,000,000.00    59,918,000.00 e-bidding
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พาทิศ

คอนสตรัคช่ัน
   35,794,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พาทิศ

คอนสตรัคช่ัน
   35,794,000.00

เอกสารหลักฐานการ

เสนอราคาครบถ้วน

ถูกต้อง ตามเง่ือนไข ทุก

ประการฯ

สัญญาจ้างเลขท่ี สทภ.11/10/64 

ลงวันท่ี 22 มี.ค.64

4
จัดซ้ือวัสดุน ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1,600 

ลิตร (สบน.)
         44,048.00          44,048.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ส.สุมำลีเอ็นเนอจ้ี          44,048.00 หจก.ส.สุมำลีเอ็นเนอจ้ี          44,048.00 รำคำและคุณสมบัติ จซ 17/2564 ลว. 2 มีค.64

5
จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 

2143 อบ.จ านวน 7รายการ (สพฟ.)
6,935.00           6,935.00           เฉพำะเจำะจง ร้านอู่เอพีออโต้ทรัค 6,935.00           ร้านอู่เอพีออโต้ทรัค 6,935.00           รำคำและคุณสมบัติ จจ 27/2564 ลว. 2 มี.ค.64

6
จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Brother รหัสครุภัณฑ์ สทภ.

11 7430-001-0003-2 จ ำนวน 1 รำยกำร  (สวก.)
             500.00              500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ              500.00 หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ               500.00 รำคำและคุณสมบัติ จจ 25/2564 ลว 22 กพ.64

7
จ้างซ่อมเปล่ียนแบตเตอร่ี หมายเลขทะเบียน กล 

6603 อบ.จ านวน 1 ลูก (สบน.)
3,500.00           3,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้านอู่เอพีออโต้ทรัค 3,500.00           ร้านอู่เอพีออโต้ทรัค 3,500.00           รำคำและคุณสมบัติ จจ 26/2564 ลว 24 กพ.64

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ (สอก.)            1,767.00            1,767.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักด์ิ เภสัช            1,767.00 ร้ำนสมศักด์ิ เภสัช            1,767.00 รำคำและคุณสมบัติ
ทส 0626.1.2/จพ.291 ลว. 24 

มี.ค.64

9
จ้ำงพิมพ์ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำรอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูฯ  จ ำนวน 8 ป้ำย (สพน)
           4,100.00            4,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์            4,100.00 ร้ำน โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์            4,100.00 รำคำและคุณสมบัติ จจ 292/292 ลว.24 มีค.64

10
จัดซ้ือสลิงผ้ำใบ จ ำนวน 2 รำยกำร จ ำนวน 2 รำยกำร 

(สบน.)
         17,600.00          17,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซอยล์เทสต้ิงสยำม จก.          17,600.00 บ.ซอยล์เทสต้ิงสยำม จก.          17,600.00 รำคำและคุณสมบัติ จซ 16/2564 ลว.24 กพ.64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  31 มีนำคม พ.ศ. 2564

แบบ สขร.1



2

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 11

วันท่ี  31 มีนำคม พ.ศ. 2564

แบบ สขร.1

11 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร (สอก.)            1,237.00            1,237.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อุบลอนันต์พำนิช            1,237.00 หจก.อุบลอนันต์พำนิช            1,237.00 รำคำและคุณสมบัติ จซ 16/2564 ลว.15 มีค.64

12
จ้างซ่อมเปล่ียนแบตเตอร่ี หมายเลขทะเบียน กต 495

 อบ.จ านวน 1 ลูก (สอท.)
3,500.00           3,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้านอู่เอพีออโต้ทรัค 3,500.00           ร้านอู่เอพีออโต้ทรัค 3,500.00           รำคำและคุณสมบัติ จจ 28/2564 ลว 24 มี.ค.64

13
 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรเดือนกุมภำพันธ์ 2564 

จ ำนวน 1 เคร่ือง (สอก)
8,246.28           8,246.28           เฉพำะเจำะจง หจก.อุบลไอเฟค 8,246.28           หจก.อุบลไอเฟค 8,246.28           รำคำและคุณสมบัติ

หนังสือข้อตกลง เลขท่ี ทส 

0626/3238/2564 ลว. 27 ต.ค.63

14
เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต 2 จุด ประจ ำเดือนมีนำคม 

2564 (กำรเงิน,พัสดุ )
1,498.00           1,498.00           เฉพำะเจำะจง บ.ทริปเป้ิลที อินเทอร์เน็ต จก. 1,498.00           

บ.ทริปเป้ิลที อินเทอร์เน็ต 

จก.
1,498.00           รำคำและคุณสมบัติ

หนังสือข้อตกลง เลขท่ี ทส 

0626/3239 ลว 27 ตค.63

รวม 59,161,931.28   


