
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  มกราคม  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน มกราคม  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 
 

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 4,631.60 4,631.60 เฉพาะเจาะจง 
หจก. เชียงอินท์ จำนวน 
4,631.60 บาท 

หจก. เชียงอินท์ จำนวน 
4,631.60 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/742 
ลว. 28 ธ.ค  63 

2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 8,812 8,812 เฉพาะเจาะจง 

หจก. เชียงอินท์ จำนวน 
8,812 บาท 

หจก. เชียงอินท์ จำนวน 
8,812 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/740 
ลว. 28 ธ.ค  63 

3 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

14,755.30 14,755.30 เฉพาะเจาะจง 

 

บจ. อุดร ออโต้ ซิตี้ จำนวน 
14,755.30 บาท 

 

บจ. อุดร ออโต้ ซิตี้ จำนวน 

14,755.30 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/2307 
ลว. 30 ธ.ค  63 

4 
จ่ายค่าบริการรักษา
ความปลอดภัย 

13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง 

 

บจ.รักษาความปลอดภัย 
เอ็น เค ที จำนวน 13,000 
บาท 

 

บจ.รักษาความปลอดภัย 
เอ็น เค ที จำนวน 13,000 
บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/4 
ลว. 4 ม.ค  64 

5 
จ่ายค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก  

36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง 
 4 ราย จำนวน 36,000 
บาท 

4 ราย จำนวน 36,000 
บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/6 
ลว. 5 ม.ค  64 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  มกราคม  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน มกราคม  2564 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

55,380 55,380 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนสินการช่าง 
จำนวน 55,380 บาท 

ร้านวัฒนสินการช่าง 
จำนวน 55,380 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/11 
ลว. 5 ม.ค  64 

7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 22,951.50 22,951.50 เฉพาะเจาะจง 
บจ. ชัยเจริญเทรดดิ้ง 
1992  จำนวน 
22,951.50 บาท 

บจ. ชัยเจริญเทรดดิ้ง 
1992  จำนวน 
22,951.50 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/10 
ลว. 5 ม.ค 64 

8 จ่ายค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย 500 500 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองบัว 
จำนวน 500 บาท 

เทศบาลตำบลหนองบัว 
จำนวน 500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/7 
ลว. 5 ม.ค  64 

9 จ้างทำป้ายไวนิล 

 

600 

 

600 เฉพาะเจาะจง 
นายอนุชาย  สิมมาตรา 
จำนวน 600 บาท 

นายอนุชาย  สิมมาตรา 
จำนวน 600 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/34 
ลว. 6 ม.ค  64 

 

 

 

 

 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  มกราคม  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน มกราคม  2564 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

10 จ้างทำป้ายไวนิล 920 920 เฉพาะเจาะจง 
นายอนุชาย  สิมมาตรา 
จำนวน 920 บาท 

นายอนุชาย  สิมมาตรา 
จำนวน 920 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/27 
ลว. 6 ม.ค  64 

11 
จ่ายค่าเครื่องวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติ 

2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง 
บจ.เจริญวิทยาเครื่อง
เขียน จำนวน  2,900 
บาท 

บจ.เจริญวิทยาเครื่องเขียน 
จำนวน 2,900บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/28 
ลว. 6 ม.ค  64 

12 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

 

37,640 

 

37,640 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านวัฒนสินการช่าง 
จำนวน 37,640 บาท 

ร้านวัฒนสินการช่าง 
จำนวน 37,640 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/31 
ลว. 6 ม.ค  64 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  มกราคม  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน มกราคม  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 35,980 35,980 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน 35,980 
บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรือง
ซัพพลาย จำนวน 
35,980 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/36 
ลว. 6 ม.ค  64 

14 จ้างซ่อมเครื่องยนต์เรือ 

 

90,000 

 

90,000 เฉพาะเจาะจง 
ร้านวัฒนสินการช่าง จำนวน 
90,000 บาท 

ร้านวัฒนสินการช่าง 
จำนวน 90,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/32 
ลว. 6 ม.ค  64 

15 จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

 

4,000 

 

4,000 เฉพาะเจาะจง 
บจ.ไอคิว โอเอ โซลูชั่น 
จำนวน 4,000 บาท 

บจ.ไอคิว โอเอ โซลูชั่น 
จำนวน 4,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/70 
ลว. 8 ม.ค  64 

16 จ้างทำตรายาง 5,175 5,175 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ดิออฟฟิศ จำนวน 
5,175 บาท 

ร้าน ดิออฟฟิศ จำนวน 
5,175 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/45 
ลว. 7 ม.ค  64 

17 ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง 

 

960 

 

960 
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม จำนวน 
960 บาท 

ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม 
จำนวน 960 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/42 
ลว. 7 ม.ค  64 



 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  มกราคม  2564 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 
วันที่  31  เดือน มกราคม  2564 

 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

18 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ศรีพลัง เติมเอง จำนวน 
3,000 บาท 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง 
จำนวน 3,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/008 
ลว. 6 ม.ค  64 

19 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 

 

1,000 

 

1,000 เฉพาะเจาะจง 
บจ.ศรีพลัง เติมเอง จำนวน 
1,000 บาท 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง 
จำนวน 1,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/010 
ลว. 6 ม.ค  64 

20 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

 

9,565 

 

9,565 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน 9,565 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรือง
ซัพพลาย จำนวน 
9,565 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/62 
ลว. 8 ม.ค  64 

21 จ่ายค่าขยะ ปี 2564 2,160 2,160 เฉพาะเจาะจง 
เทศบาลตำบลเชียงคาน 
จำนวน 2,160 บาท 

เทศบาลตำบลเชียงคาน 
จำนวน 2,160 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/8 
ลว. 11 ม.ค  64 

22 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 

 

9,890 

 

9,890 
เฉพาะเจาะจง 

บจ.เจริญวิทยาเครื่องเขียน 
จำนวน 9,890 บาท 

บจ.เจริญวิทยาเครื่อง
เขียน จำนวน 9,890 
บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/87 
ลว. 14 ม.ค  64 



 
 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  มกราคม  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน มกราคม  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

23 จ่ายค่าน้ำดื่ม  200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยบริการ จำนวน 
200 บาท 

ร้านไทยบริการ จำนวน 
200 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/29 
ลว. 20 ม.ค  64 

24 จ้างซ่อมบำรุงระบบตู้สาขา 

 

29,900 

 

29,900 เฉพาะเจาะจง 
นายอิทธิชัย  แก้วมา  
จำนวน 29,900 บาท 

นายอิทธิชัย  แก้วมา  
จำนวน 29,900 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/140 
ลว. 25 ม.ค  64 

25 
จ้างพิมพ์สมุดใบเบิกน้ำมัน 
จำนวน 100 เล่ม 

 

11,500 

 

11,500 เฉพาะเจาะจง 
หจก. ลิ่มหมงเชียง จำนวน 
11,500 บาท 

หจก. ลิ่มหมงเชียง 
จำนวน 11,500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/152 
ลว. 27 ม.ค  64 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


















