
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  2564 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

1 
 

ซื้อวัสดุสำนักงาน 38,345 38,345 เฉพาะเจาะจง 
บจ.เจริญวิทยาเครื่องเขียน 
จำนวน 38,345 บาท 

บจ.เจริญวิทยาเครื่องเขียน 
จำนวน 38,345  บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/166 
ลว. 29 ม.ค  64 

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,700 18,700 เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน 18,700 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน 18,700 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/165 
ลว. 29 ม.ค  64 

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 74,650 74,650 เฉพาะเจาะจง 

 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน 74,650 บาท 

 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน 74,650 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/164 
ลว. 29 ม.ค  64 

4 
จ้างซ่อมบำรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง 

 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน 1,800 บาท 

 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน 1,800 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/167 
ลว. 29 ม.ค  64 

5 
จ่ายค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก  

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

คนงาน,แม่บ้าน 4 ราย 
จำนวน 36,000 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/177 
ลว. 1 ก.พ  64 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  2564 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 จ้างซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิชัย แก้วมา 
จำนวน 4,000 บาท 

นายอิทธิชัย แก้วมา 
จำนวน 4,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/182 
ลว. 1 ก.พ  64 

7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 8,757 8,757 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ จำนวน 
8,757 บาท 

หจก.เชียงอินท์ จำนวน 
8,757 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/59 
ลว. 1 ก.พ  64 

8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 4,732 4,732 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ จำนวน 
4,732 บาท 

หจก.เชียงอินท์ จำนวน 
4,732 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/64 
ลว. 1 ก.พ  64 

9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 

 

358.40 

 

358.40 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินท์ จำนวน 
358.40 บาท 

หจก.เชียงอินท์ จำนวน 
358.40 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/61 
ลว. 1 ก.พ  64 

 

 

 

 

 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  2564 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 543.40 543.40 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินท์ จำนวน 
543.40 บาท 

หจก.เชียงอินท์ จำนวน 
543.40 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/68 
ลว. 1 ก.พ  64 

11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 991 991 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินท์ จำนวน  
991 บาท 

หจก.เชียงอินท์ จำนวน 
991 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/66 
ลว. 1 ก.พ  64 

12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 

 

13,575 

 

13,575 
เฉพาะเจาะจง 

หจก.อินโดไชน่า      
เอ็นเนอร์จี  จำนวน 
13,575 บาท 

หจก.อินโดไชน่า        
เอ็นเนอร์จี จำนวน 
13,575 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/51 
ลว. 27 ม.ค  64 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

13 
จ่ายค่าจ้างเหมาบริการรักษา
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 

 

ทส0613.1.4/193 
ลว. 2 ก.พ  64 

14 จ่ายค่าน้ำดื่ม 

 

960 

 

960 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม จำนวน 
960 บาท 

ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม 
จำนวน 960 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/197 
ลว. 3 ก.พ  64 

15 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 

 

1,030 

 

1,030 เฉพาะเจาะจง 
บจ.ศรีพลัง เติมเอง จำนวน 
1,030 บาท 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง
จำนวน 1,030 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/30 
ลว. 4 ก.พ  64 

16 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 710 710 เฉพาะเจาะจง 
บจ.ศรีพลัง เติมเอง จำนวน 
710 บาท 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง 
จำนวน 710 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/34 
ลว. 4 ก.พ  64 

17 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 

 

1,670 

 

1,670 
เฉพาะเจาะจง 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง จำนวน 
1,670 บาท 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง 
จำนวน 1,670 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/32 
ลว. 4 ก.พ  64 



 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 
วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  2564 

 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

18 
จ่ายค่าบริการกำจัดขยะ 
มูลฝอย 

500 500 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองบัว 
จำนวน 500 บาท 

เทศบาลตำบลหนองบัว 
จำนวน 500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/212 
ลว. 8 ก.พ  64 

19 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 

 

ทส0613.1.4/209 
ลว. 8 ก.พ  64 

20 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

 

3,800 

 

3,800 เฉพาะเจาะจง 
ร้านวัฒนสินการช่าง จำนวน 
3,800 บาท 

ร้านวัฒนสินการช่าง 
จำนวน 3,800 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/215 
ลว. 8 ก.พ  64 

21 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

2,196.71 2,196.71 เฉพาะเจาะจง 
บจ.ณัฐออโต้คาร์ จำนวน 
2,196.71 บาท 

บจ.ณัฐออโต้คาร์ จำนวน 
2,196.71 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/217 
ลว. 8 ก.พ  64 

22 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

 

3,443.26 

 

3,443.26 
เฉพาะเจาะจง 

บจ.ณัฐออโต้คาร์ จำนวน 
3,443.26 บาท 

บจ.ณัฐออโต้คาร์ จำนวน 
3,443.26บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/219 
ลว. 8 ก.พ  64 



 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 
วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  2564 

 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

23 ซื้อวัสดุสำนักงาน 42,214 42,214 เฉพาะเจาะจง บจ.เจริญวิทยาเครื่องเขียน 
จำนวน 42,214 บาท 

บจ.เจริญวิทยาเครื่องเขียน 
จำนวน 42,214 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/211 
ลว. 8 ก.พ  64 

24 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 

 

150,600 

 

150,600 เฉพาะเจาะจง บจ.ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 150,600 บาท 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง 
จำนวน 150,600 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/232
ลว. 10 ก.พ  64 

25 จ้างทำตรายาง 

 

2,240 

 

2,240 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ดิออฟฟิศ จำนวน 
2,240 บาท 

ร้าน ดิออฟฟิศ จำนวน 
2,240 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/243
ลว. 11 ก.พ  64 

26 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 24,700 24,700 เฉพาะเจาะจง 
บจ.ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 24,700 บาท 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง 
จำนวน 24,700 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/247
ลว. 11 ก.พ  64 

 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

27 ซื้อน้ำดื่ม 200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยบริการ จำนวน 
200 บาท 

ร้านไทยบริการ จำนวน 
200 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/41 
ลว. 10 ก.พ  64 

28 

จ่ายค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม  
พร้อมเข้าเล่ม 30 เล่ม 

 

1,800 

 

1,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฐานะมาศ 
จำนวน 1,800 บาท 

ร้าน ฐานะมาศ 
จำนวน 1,800 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/285
ลว. 24 ก.พ  64 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 








