
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ตรวจวัดประจ ำสถำนี
สนำมระบบตรวจวัดสภำพน้ ำ

52,940.00          52,940.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่น พี.เค. 52,940.00            หจก.ขอนแก่น พี.เค. 52,940.00            
รำคำต่ ำสุด ซ.49/2564 ลว 2 ก.ย.64

2 ซ้ือรองเท้ำบู๊ตยำง 6,750.00            6,750.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกพรปกรณ์ 6,750.00              ร้ำนกนกพรปกรณ์ 6,750.00              รำคำต่ ำสุด ซ.50/2564 ลว 6 ก.ย.64

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 19,385.00          19,385.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกพรปกรณ์ 19,385.00            ร้ำนกนกพรปกรณ์ 19,385.00            รำคำต่ ำสุด ซ.51/2564 ลว 9 ก.ย.64

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 70,118.00          70,118.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกพรปกรณ์ 70,118.00            ร้ำนกนกพรปกรณ์ 70,118.00            รำคำต่ ำสุด ซ.52/2564 ลว 9 ก.ย.64

5 ซ้ือแบตเตอร์ร่ี 3,500.00            3,500.00            เฉพำะเจำะจง อู่คูณทรัพย์อะไหล่ 3,500.00              อู่คูณทรัพย์อะไหล่ 3,500.00              
รำคำต่ ำสุด ซ.53/2564 ลว 15 ก.ย.64

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 31,500.00          31,500.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวันโอเอ 31,500.00            ร้ำนวีวันโอเอ 31,500.00            
รำคำต่ ำสุด ซ.54/2564 ลว 15 ก.ย.64

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 740.00               740.00               เฉพำะเจำะจง
บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด 740.00                 

บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด 740.00                 

รำคำต่ ำสุด ซ.55/2564 ลว 15 ก.ย.64

8 ซ้ือผ้ำ ขำว เหลือง 2,280.00            2,280.00            เฉพำะเจำะจง
บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด 2,280.00              

บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด 2,280.00              

รำคำต่ ำสุด ซ.56/2564 ลว 15 ก.ย.64

9
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ตรวจวัดประจ ำสถำนี
สนำมระบบตรวจวัดสภำพน้ ำ

47,363.00          47,363.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่น พี.เค. 47,363.00            หจก.ขอนแก่น พี.เค. 47,363.00            
รำคำต่ ำสุด ซ.57/2564 ลว 21 ก.ย.64

10 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 10,607.00          10,607.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 10,607.00            ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 10,607.00            
รำคำต่ ำสุด ซ.58/2564 ลว 21 ก.ย.64

11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 63,200.00          63,200.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 63,200.00            ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 63,200.00            
รำคำต่ ำสุด ซ.59/2564 ลว 27 ก.ย.64

12 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 8,500.00            8,500.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 8,500.00              หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 8,500.00              รำคำต่ ำสุด จ.51/2564 ลว 3 ก.ย.64

13 จ้ำงซ่อมเคร่ืองสูบน้ ำ 27,841.40          27,841.40          เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.เอส.แมชชีนเนอร่ี 27,841.40            หจก.เค.ซี.เอส.แมชชีนเนอร่ี 27,841.40            รำคำต่ ำสุด จ.52/2564 ลว 6 ก.ย.64

14 จ้ำงซ่อมเคร่ืองสูบน้ ำ 27,306.40          27,306.40          เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.เอส.แมชชีนเนอร่ี 27,306.40            หจก.เค.ซี.เอส.แมชชีนเนอร่ี 27,306.40            รำคำต่ ำสุด จ.53/2564 ลว 6 ก.ย.64

15 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 59,850.00          59,850.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 59,850.00            หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 59,850.00            รำคำต่ ำสุด จ.54/2564 ลว 6 ก.ย.64

16 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร 6,380.00            6,380.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 6,380.00              หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 6,380.00              รำคำต่ ำสุด จ.55/2564 ลว 6 ก.ย.64

17 จ้ำงท ำตรำยำง 2,400.00            2,400.00            
เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด 2,400.00              
บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด 2,400.00              

รำคำต่ ำสุด จ.56/2564 ลว 7 ก.ย.64

18 จ้ำงซ่อมอุปกรณ์ภำยในอำคำร 2,500.00            2,500.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ

2,500.00              
หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ

2,500.00              
รำคำต่ ำสุด จ.57/2564 ลว 15 ก.ย.64

19 จ้ำงท ำป้ำยช่ือหน้ำห้อง ผอ.ภำค 2,870.00            2,870.00            
เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด 2,870.00              
บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด 2,870.00              

รำคำต่ ำสุด จ.58/2564 ลว 15 ก.ย.64

20 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,650.00            1,650.00            
เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด 1,650.00              
บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด 1,650.00              

รำคำต่ ำสุด จ.59/2564 ลว 15 ก.ย.64

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเดือน กันยำยน 2564
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

21 จ้ำงท ำตรำยำง 1,715.00            1,715.00            
เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด 1,715.00              
บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด 1,715.00              

รำคำต่ ำสุด จ.60/2564 ลว 15 ก.ย.64

22 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 3,000.00            3,000.00            
เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด 3,000.00              
บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด 3,000.00              

รำคำต่ ำสุด จ.61/2564 ลว 15 ก.ย.64

23
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร

6,210.00            6,210.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ

6,210.00              
หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ

6,210.00              
รำคำต่ ำสุด จ.62/2564 ลว 15 ก.ย.64

24
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร

9,190.00            9,190.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ

9,190.00              
หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ

9,190.00              
รำคำต่ ำสุด จ.63/2564 ลว 15 ก.ย.64

25 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,700.00            1,700.00            
เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด 1,700.00              
บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด 1,700.00              

รำคำต่ ำสุด จ.64/2564 ลว 15 ก.ย.64

26 จ้ำงท ำกรุผนังมีค้ิวไม้ ทำงเดิน สทภ.4 99,000.00          99,000.00          
เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด 99,000.00            
บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด 99,000.00            

รำคำต่ ำสุด จ.65/2564 ลว 15 ก.ย.64

27
จ้ำงซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์ภำยใน
อำคำร 9,930.00            9,930.00            

เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ
9,930.00              

หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ
9,930.00              

รำคำต่ ำสุด จ.66/2564 ลว 16 ก.ย.64

28
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร

68,615.00          68,615.00          
เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ

68,615.00            
หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ

68,615.00            
รำคำต่ ำสุด จ.67/2564 ลว 21 ก.ย.64

29 จ้ำงท ำตรำยำง 499.00               499.00               
เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด 499.00                 
บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด 499.00                 

รำคำต่ ำสุด จ.68/2564 ลว 23 ก.ย.64

30 จ้ำงซ่อมแซมทำงเดินบันได 40,000.00          40,000.00          
เฉพำะเจำะจง นำงมำลำ วงศ์ศักด์ิ

40,000.00            
นำงมำลำ วงศ์ศักด์ิ

40,000.00            
รำคำต่ ำสุด จ.69/2564 ลว 23 ก.ย.64

31
จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ภำยในอำคำร

8,850.00            8,850.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ

8,850.00              
หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ

8,850.00              
รำคำต่ ำสุด จ.70/2564 ลว 23 ก.ย.64

32
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร

6,600.00            6,600.00            
เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ

6,600.00              
หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ

6,600.00              
รำคำต่ ำสุด จ.71/2564 ลว 23 ก.ย.64

33 จ้ำงท ำกรุผนังติดลำมิเนท พร้อมทุบ 99,000.00          99,000.00          
เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด 99,000.00            
บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด 99,000.00            

รำคำต่ ำสุด จ.72/2564 ลว 23 ก.ย.64

34 จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 1,800.00            1,800.00            
เฉพำะเจำะจง

ร้ำน ทีทีคอม 1,800.00              ร้ำน ทีทีคอม 1,800.00              
รำคำต่ ำสุด จ.73/2564 ลว 27 ก.ย.64

35
จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ภำยในห้องกำรเงินและบัญชี

59,000.00          59,000.00          
เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด 59,000.00            
บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์
เทคโนโลยี จ ำกัด 59,000.00            

รำคำต่ ำสุด จ.74/2564 ลว 27 ก.ย.64

36
38,843,600.00   38,544,072.00   วิธีคัดเลือก หจก.ทรัพย์สถำพรก่อสร้ำงชัยภูมิ 38,400,000          หจก.ทรัพย์สถำพรก่อสร้ำงชัยภูมิ 38,400,000          รำคำต่ ำสุด ทส 0614.1/จซ.1126 ลว 

10 ก.ย.64

หจก.ส.พัฒนวิศวกำรโยธำ 38,430,000          

หจก.ณัฐพลก่อสร้ำง 38,440,000          

หจก.ขอนแก่นต้ังย่ิงเจริญ 38,445,000          

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนองผักชู บ้ำนป่ำ
เส้ียว หมู่ท่ี 16 ต ำบลสำมสวน อ ำเภอ
บ้ำนแท่น จังหวัดชัยภูมิ



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

37 30,000,000       29,839,081.50   วิธีคัดเลือก หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้ำง 29,710,000          หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้ำง 29,710,000          รำคำต่ ำสุด ทส 0614.1/จซ.1127 ลว 
10 ก.ย.64

หจก.หนิงหน่อง 29,740,000          

หจก.ส.พัฒนวิศวกำรโยธำ 29,765,000          

หจก.ขอนแก่นต้ังย่ิงเจริญ 29,800,000          

38 35,000,000       34,788,231.75   วิธีคัดเลือก หจก.หนิงหน่อง 34,653,000          หจก.หนิงหน่อง 34,653,000          รำคำต่ ำสุด ทส 0614.1/จซ.1128 ลว 
10 ก.ย.64

หจก.ส.พัฒนวิศวกำรโยธำ 34,680,000          

หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้ำง 34,695,000          

หจก.ขอนแก่นต้ังย่ิงเจริญ 34,700,000          
39 1,165,200      1,147,837.00  วิธีคัดเลือก หจก.รุ่งโรจน์ซัพพลำย (สหมอ

เตอร์)
1,139,000            หจก.รุ่งโรจน์ซัพพลำย (สหมอ

เตอร์)
1,139,000            รำคำต่ ำสุด ทส 0614.1/จซ.1203 ลว 

21 ก.ย.64

หจก.ตองสองคอนสตร๊ัคช่ัน 1,140,000            

หจก.ส.พัฒนวิศวกำรโยธำ 1,141,500            

หจก.ขอนแก่นต้ังย่ิงเจริญ 1,143,000            

หจก.อภิฉัตรก่อสร้ำง 1,144,500            

40 2,710,000      2,699,217.50  วิธีคัดเลือก หจก.รุ่งโรจน์ซัพพลำย (สหมอ
เตอร์)

2,683,000            หจก.รุ่งโรจน์ซัพพลำย (สหมอ
เตอร์)

2,683,000            รำคำต่ ำสุด ทส 0614.1/จซ.1204 ลว 
21 ก.ย.64

หจก.อภิฉัตรก่อสร้ำง 2,687,000            

หจก.ส.พัฒนวิศวกำรโยธำ 2,689,000            

หจก.ตองสองคอนสตร๊ัคช่ัน 2,692,000            

หจก.ขอนแก่นต้ังย่ิงเจริญ 2,694,500            

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำบึงจิว ระยะท่ี 2 
ต ำบลธงธำนี อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด

ก่อสร้ำงระบบกระจำยน้ ำด้วยพลังงำน
แสงอำทิตย์ (แห่งท่ี 1) สนับสนุน
โครงกำรทหำรพันธ์ุดี มณฑลทหำรบกท่ี 
27 ค่ำยประเสริฐสงครำม ใน
พระรำชด ำริของสมเด็จพระนิษฐำธิรำช
เจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ต ำบลเหนือเมือง 
อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ก่อสร้ำงระบบกระจำยน้ ำด้วยพลังงำน
แสงอำทิตย์ สนับสนุนโครงกำรทหำร
พันธ์ุดี กองพลทหำรม้ำท่ี 3 ค่ำยเปรม
ติณสูลำนนท์ ในพระรำชด ำริของสมเด็จ
พระนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ต ำบลบัวเงิน อ ำเภอน้ ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูล ำพลับพลำพร้อมระบบ
กระจำยน้ ำ บ้ำนโพนเด่ือ ต ำบลทุ่งหลวง 
อ ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


