
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 11,940.00          11,940.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

11,940.00        บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

11,940.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.45/2565 ลว 6 ก.ย.65

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 46,488.00          46,488.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกพรปกรณ์ 46,488.00        ร้ำนกนกพรปกรณ์ 46,488.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.46/2565 ลว 8 ก.ย.65
3 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ระบบตรวจวัด

ปริมำณน้ ำเก็บกักในแหล่งน้ ำขนำด
เล็ก จ ำนวน 6 รำยกำร

15,955.00          15,955.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่น เค.พี. 15,955.00        หจก.ขอนแก่น เค.พี. 15,955.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.47/2565 ลว 14 ก.ย.65

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 99,000.00          99,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกพรปกรณ์ 99,000.00        ร้ำนกนกพรปกรณ์ 99,000.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.48/2565 ลว 14 ก.ย.65
5 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองยำนพำหนะ 4,900.00            4,900.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นสำกลยำงยนต์ 4,900.00           หจก.ขอนแก่นสำกลยำงยนต์ 4,900.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.49/2565 ลว 15 ก.ย.65
6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 99,000.00          99,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกพรปกรณ์ 99,000.00        ร้ำนกนกพรปกรณ์ 99,000.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.50/2565 ลว 15 ก.ย.65
7 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองยำนพำหนะ 4,900.00            4,900.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นสำกลยำงยนต์ 4,900.00           หจก.ขอนแก่นสำกลยำงยนต์ 4,900.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.51/2565 ลว 19 ก.ย.65
8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 28,400.00          28,400.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกพรปกรณ์ 28,400.00        ร้ำนกนกพรปกรณ์ 28,400.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.52/2565 ลว 19 ก.ย.65
9 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 94,500.00          94,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 94,500.00        ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 94,500.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.53/2565 ลว 29 ก.ย.65

10 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 98,782.00          98,782.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกพรปกรณ์ 98,782.00        ร้ำนกนกพรปกรณ์ 98,782.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.54/2565 ลว 29 ก.ย.65
11 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,000.00            4,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด
4,000.00           บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด
4,000.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.85/2565 ลว 8 ก.ย.65

12 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน
 2 เคร่ือง ส่วนบริหำรจัดกำรน้ ำ

7,900.00            7,900.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 7,900.00           หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 7,900.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.86/2565 ลว 8 ก.ย.65

13 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน
 2 เคร่ือง ส่วนอ ำนวยกำร

12,900.00          12,900.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 12,900.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 12,900.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.87/2565 ลว 8 ก.ย.65

14 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน
 3 เคร่ือง สพฟ.

18,700.00          18,700.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 18,700.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 18,700.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.88/2565 ลว 8 ก.ย.65

15 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 14,770.00          14,770.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 14,770.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 14,770.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.89/2565 ลว 9 ก.ย.65
16 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 42,980.00          42,980.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 42,980.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 42,980.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.90/2565 ลว 9 ก.ย.65
17 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 9,910.00            9,910.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 9,910.00           หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 9,910.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.91/2565 ลว 15 ก.ย.65
18 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 18,622.00          18,622.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 18,622.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 18,622.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.92/2565 ลว 19 ก.ย.65
19 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 39,750.00          39,750.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 39,750.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 39,750.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.93/2565 ลว 19 ก.ย.65
20 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 98,780.00          98,780.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 98,780.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 98,780.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.94/2565 ลว 19 ก.ย.65
21 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 12,250.00          12,250.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่คูณทรัพย์อะไหล่ 12,250.00        ร้ำนอู่คูณทรัพย์อะไหล่ 12,250.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.95/2565 ลว 20 ก.ย.65
22 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 6,500.00            6,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่คูณทรัพย์อะไหล่ 6,500.00           ร้ำนอู่คูณทรัพย์อะไหล่ 6,500.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.96/2565 ลว 20 ก.ย.65
23 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน

 1 เคร่ือง ส่วนอ ำนวยกำร
6,150.00            6,150.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 6,150.00           หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 6,150.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.97/2565 ลว 29 ก.ย.65

24 จ้ำงซ่อมเคร่ืองเคร่ืองสูบน้ ำขนำด 
30 น้ิว จ ำนวน 2 เคร่ือง

90,000.00          90,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 90,000.00        หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 90,000.00      รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ 1116 ลว 28 
ก.ย.65

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเดือน กันยำยน 2565
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4


