
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำน 7,143.00            7,143.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 7,143.00            ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 7,143.00            รำคำต่ ำสุด ซ.30/2564 ลว 4 มิ.ย.
64

2 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำน 3,009.00            3,009.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

3,009.00            บริษัท ขอนแก่นอิควิป
เม้นท์แอนด์เทคโนโลยี 
จ ำกัด

3,009.00            รำคำต่ ำสุด ซ.31/2564 ลว 4 มิ.ย.
64

3 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำน 8,600.00            8,600.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 8,600.00            ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 8,600.00            รำคำต่ ำสุด ซ.32/2564 ลว 4 มิ.ย.
64

4 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองยำนพำหนะ 17,200.00          17,200.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นสำกลยำงยนต์ 17,200.00          หจก.ขอนแก่นสำกลยำง
ยนต์

17,200.00          รำคำต่ ำสุด ซ.33/2564 ลว 9 มิ.ย.
64

5 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองยำนพำหนะ 4,900.00            4,900.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นสำกลยำงยนต์ 4,900.00            หจก.ขอนแก่นสำกลยำง
ยนต์

4,900.00            รำคำต่ ำสุด ซ.34/2564 ลว 9 มิ.ย.
64

6 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำน 12,455.00          12,455.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกพรปกรณ์ 12,455.00          ร้ำนกนกพรปกรณ์ 12,455.00          รำคำต่ ำสุด ซ.35/2564 ลว 10 
มิ.ย.64

7 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำน 1,200.00            1,200.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 1,200.00            ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 1,200.00            รำคำต่ ำสุด ซ.36/2564 ลว 14 
มิ.ย.64

8 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำน 28,500.00          28,500.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 28,500.00          ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 28,500.00          รำคำต่ ำสุด ซ.37/2564 ลว 14 
มิ.ย.64

9 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำน 4,220.00            4,220.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 4,220.00            ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 4,220.00            รำคำต่ ำสุด ซ.38/2564 ลว 30 
มิ.ย.64

10 จ้ำงท ำตรำยำง 600.00               600.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรำฟฟิกกำรพิมพ์ 600.00               ร้ำนกรำฟฟิกกำรพิมพ์ 600.00               รำคำต่ ำสุด จ.25/2564 ลว 4 มิ.ย.
64

11 จ้ำงซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ภำยใน
อำคำร

11,900.00          11,900.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 11,900.00          หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 11,900.00          รำคำต่ ำสุด จ.26/2564 ลว 9 มิ.ย.
64

12 จ้ำงซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 7,740.00            7,740.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 7,740.00            หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 7,740.00            รำคำต่ ำสุด จ.27/2564 ลว 10 
มิ.ย.64

13 จ้ำงซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 8,950.00            8,950.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 8,950.00            หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 8,950.00            รำคำต่ ำสุด จ.28/2564 ลว 10 
มิ.ย.64

14 จ้ำงซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 3,750.00            3,750.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 3,750.00            หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 3,750.00            รำคำต่ ำสุด จ.29/2564 ลว 10 
มิ.ย.64

15 จ้ำงซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 12,605.00          12,605.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 12,605.00          หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 12,605.00          รำคำต่ ำสุด จ.30/2564 ลว 10 
มิ.ย.64

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเดือน มิถุนำยน 2564
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

16 จ้ำงซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 7,430.00            7,430.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 7,430.00            หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 7,430.00            รำคำต่ ำสุด จ.31/2564 ลว 10 
มิ.ย.64

17 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,300.00            2,300.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

2,300.00            บริษัท ขอนแก่นอิควิป
เม้นท์แอนด์เทคโนโลยี 
จ ำกัด

2,300.00            รำคำต่ ำสุด จ.32/2564 ลว 14 
มิ.ย.64

18 จ้ำงซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 30,160.00          30,160.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์วีที แมชชีน โปร
ดักส์ จ ำกัด

30,160.00          บริษัท อำร์วีที แมชชีน 
โปรดักส์ จ ำกัด

30,160.00          รำคำต่ ำสุด จ.33/2564 ลว 24 
มิ.ย.64

19 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,860.00            2,860.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

2,860.00            บริษัท ขอนแก่นอิควิป
เม้นท์แอนด์เทคโนโลยี 
จ ำกัด

2,860.00            รำคำต่ ำสุด จ.34/2564 ลว 30 
มิ.ย.64

20 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,860.00            2,860.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

2,860.00            บริษัท ขอนแก่นอิควิป
เม้นท์แอนด์เทคโนโลยี 
จ ำกัด

2,860.00            รำคำต่ ำสุด จ.35/2564 ลว 30 
มิ.ย.64

21 บ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำอ่ำงเก็บน้ ำท่ำลำด 
บ้ำนท่ำลำด ต ำบลหัวนำค ำ อ ำเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

301,000.00       97,638.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 97,500.00          หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 97,500.00          คุณสมบัติครบถ้วน
และรำคำต่ ำสุด

ทส 0614.1/จซ.614 
ลว.25 มิ.ย.64

หจก.หนองสระพังก่อสร้ำง 97,600.00          
หจก.วีระพงษ์ค้ำไม้ 97,638.00          

22 บ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำอ่ำงเก็บน้ ำหนอง
เบ็ญ บ้ำนค ำแก่นคูณ ต ำบลม่วงหวำน 
อ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น

143,000.00       136,355.00        เฉพำะเจำะจง หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 136,000.00        หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 136,000.00        คุณสมบัติครบถ้วน
และรำคำต่ ำสุด

ทส 0614.1/จซ.615
ลว.25 มิ.ย.64

หจก.หนองสระพังก่อสร้ำง 136,300.00        
หจก.วีระพงษ์ค้ำไม้ 136,355.00        


