
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 34,347.00          34,347.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

34,347.00        บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

34,347.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.01/2566 ลว 16 พ.ย.65

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 16,925.00          16,925.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 16,925.00        ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 16,925.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.02/2566 ลว 18 พ.ย.65
3 จ้ำงปรับปรุงแกะสลักหินแกรนิต 

ป้ำยหน้ำ สทน.4
20,000.00          20,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด
20,000.00        บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด
20,000.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.02/2566 ลว 3 พ.ย.65

4 จ้ำงท ำตรำยำงและป้ำยสต๊ิกเกอร์ 2,047.00            2,047.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

2,047.00           บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

2,047.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.03/2566 ลว 3 พ.ย.65

5 จ้ำงท ำตรำยำงและป้ำยอะคริลิค 5,581.00            5,581.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

5,581.00           บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

5,581.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.04/2566 ลว 3 พ.ย.65

6 จ้ำงท ำตรำยำงและป้ำยสต๊ิกเกอร์ 3,013.00            3,013.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

3,013.00           บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

3,013.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.05/2566 ลว 3 พ.ย.65

7 จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 100
 เล่ม

3,000.00            3,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีทีคอม 3,000.00           ร้ำนทีทีคอม 3,000.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.06/2566 ลว 3 พ.ย.65

8 จ้ำงท ำตรำยำง 2,560.00            2,560.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

2,560.00           บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

2,560.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.07/2566 ลว 3 พ.ย.65

9 จ้ำงท ำเอกสำรกำรเงิน 8,100.00            8,100.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรำฟฟิกกำรพิมพ์ 8,100.00           ร้ำนกรำฟฟิกกำรพิมพ์ 8,100.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.08/2566 ลว 3 พ.ย.65
10 จ้ำงปรับปรุงบอร์ดผู้บริหำร สทน.4

 และบอร์ดรำยนำม ผอ สทน.4
3,650.00            3,650.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด
3,650.00           บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด
3,650.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.09/2566 ลว 9 พ.ย.65

11 จ้ำงท ำตรำยำง 1,228.00            1,228.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

1,228.00           บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

1,228.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.10/2566 ลว 9 พ.ย.65

12 จ้ำงท ำป้ำยสต๊ิกเกอร์ 1,660.00            1,660.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

1,660.00           บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

1,660.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.11/2566 ลว 9 พ.ย.65

13 จ้ำงท ำตรำยำง 6,814.00            6,814.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

6,814.00           บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

6,814.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.12/2566 ลว 9 พ.ย.65

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเดือน พฤศจิกำยน 2565
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

14 จ้ำงท ำตรำยำง 1,466.00            1,466.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

1,466.00           บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

1,466.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.13/2566 ลว 9 พ.ย.65

15 จ้ำงท ำตรำยำง 2,498.00            2,498.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

2,498.00           บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

2,498.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.14/2566 ลว 9 พ.ย.65

16 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 8,800.00            8,800.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 8,800.00           หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 8,800.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.15/2565 ลว 18 ก.ย.65
17 จ้ำงปรับปรุงป้ำยรูปพระบรมฉำยำ

ลักษณ์ ร.10 พร้อมตัวอักษรและ
ป้ำยช่ือ สนง.

10,330.00          10,330.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

10,330.00        บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

10,330.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.16/2566 ลว 18 พ.ย.65

18 จ้ำงโครงกำรปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภำพแหล่งน้ ำบ้ำนสองคอน
 บ้ำนสองคอน ต ำบลนำฝำย 
อ ำเภอภูผำม่ำน จังหวัดขอนแก่น

2,317,000.00     2,245,032.00   e-bidding หจก.บีอีดับเบ้ิลแอล 2,085,300.00   หจก.บีอีดับเบ้ิลแอล 2,085,300.00   คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และรำคำต่ ำสุด

ทส 0614.1/จซ.1468 ลว.23 
พ.ย.65

หจก.กิตติพล วัสดุก่อสร้ำง 2,130,000.00   
19 จ้ำงโครงกำรปรับปรุงเพ่ิม

ประสิทธิภำพฝำยน้ ำล้นกุดศรีภูมิ 
บ้ำนกุดศรีภูมิ หมู่ท่ี 8 ต ำบลกุดยม
 อ ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

3,591,400.00     3,571,634.00   e-bidding หจก.บีอีดับเบ้ิลแอล 3,232,260.00   หจก.บีอีดับเบ้ิลแอล 3,232,260.00   คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และรำคำต่ ำสุด

ทส 0614.1/จซ.1469 ลว.23 
พ.ย.65

หจก.กิตติพล วัสดุก่อสร้ำง 3,300,000.00   


