
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน เมษายน  2564 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

1 
จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง 
คนงานสวน,แม่บ้าน จำนวน 
36,000 บาท 

คนงานสวน,แม่บ้าน จำนวน 
36,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/432 
ลว. 1 เม.ย. 64 

2 
ซ้ือวัสดุสำนักงานและ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

11,059 11,059 เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน                
11,059 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน                
11,059 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/437 
ลว. 1 เม.ย. 64 

3 

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
ปรับปรุงดูแลรักษา
อาคารสถานที่ 

7,850 7,850 เฉพาะเจาะจง 

 

บจ ไทยพิพัฒน์ทูลฯ จำนวน                
7,850 บาท 

 

บจ ไทยพิพัฒน์ทูลฯ จำนวน                
7,850 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/436 
ลว. 1 เม.ย. 64 

4 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
เครื่องถ่ายเอกสาร 

7,100 7,100 เฉพาะเจาะจง 

 

บจ.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ  
จำนวน 7,100 บาท 

 

บจ.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ  
จำนวน 7,100 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/435 
ลว. 1 เม.ย. 64 

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 50,100 50,100 เฉพาะเจาะจง 
 ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน 50,100 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน 50,100 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/434 
ลว. 1 เม.ย. 64 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน เมษายน  2564 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 
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 

 

ทส0613.1.4/441 
ลว. 2 เม.ย. 64 

7 
จ้างค่าซ่อมรถ กรณีท่ีมีความ
จำเป็นเร่งด่วน 

16,500 16,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน อาณาจักรยางยนต์  
จำนวน 16,500 บาท 

ร้าน อาณาจักรยางยนต์  
จำนวน 16,500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/188 
ลว. 29 มี.ค. 64 

8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง 
หจก.อินโดไชน่า      
เอ็นเนอร์จี  จำนวน   
13,575 บาท 

หจก.อินโดไชน่า 
 เอ็นเนอร์จี  จำนวน   
13,575 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/154 
ลว. 31 มี.ค. 64 

9 
จ่ายค่าบริการกำจัดขยะ 
มูลฝอย 

 

500 

 

500 เฉพาะเจาะจง 
เทศบาลตำบลหนองบัว 
จำนวน 500 บาท 

เทศบาลตำบลหนองบัว 
จำนวน 500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/444 
ลว. 5 เม.ย 64 

 

 

 

 

 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน เมษายน  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

10 จ่ายค่าน้ำดื่ม 960 960 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม 
จำนวน 960 บาท 

ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม จำนวน 
960 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/461 
ลว. 9 เม.ย 64 

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

บจ.ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 1,000 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/078 
ลว. 5 เม.ย 64 

12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

1,320 

 

1,320 
เฉพาะเจาะจง 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 1,320 บาท 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 1,320 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/076 
ลว. 5 เม.ย 64 

13 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     2,940 2,940 เฉพาะเจาะจง บจ.ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 2,940 บาท 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 2,940 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/077 
ลว. 5 เม.ย 64 

 

 

 

 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน เมษายน  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

14 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 

 

ทส0613.1.4/464 
ลว. 16 เม.ย 64 

15 จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต 

 

2,097.20 

 

2,097.20 เฉพาะเจาะจง 
บจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จำนวน 2,097.20 บาท 

บจ. โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำนวน 
2,097.20 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/469 
ลว. 19 เม.ย 64 

16 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

11,890 11,890 เฉพาะเจาะจง 
ร้านวัฒนสินการช่าง จำนวน 
11,890 บาท 

ร้านวัฒนสินการช่าง 
จำนวน 11,890 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/506 
ลว. 28 เม.ย 64 

17 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

158,400 

 

158,400 
เฉพาะเจาะจง 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 158,400 บาท 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 158,400 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/521 
ลว. 29 เม.ย 64 

 
 
 
 
 
 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน เมษายน  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

18 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,575 13,575 เฉพาะเจาะจง หจก.อินโดไชน่า เอ็นเนอร์จี  
จำนวน  13,575 บาท 

หจก.อินโดไชน่า      
เอ็นเนอร์จี  จำนวน   
13,575 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/199 
ลว. 27 เม.ย 64 

19 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 

41,100 

 

41,100 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน 41,100 
บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรือง
ซัพพลาย จำนวน 
41,100 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/524 
ลว. 30 เม.ย 64 

 


