
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  2564 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

1 
จ่ายค่าบริการกำจัดขยะ 
มูลฝอย 

500 500 เฉพาะเจาะจง 
เทศบาลตำบลหนองบัว 
จำนวน 500 บาท 

เทศบาลตำบลหนองบัว 
จำนวน 500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/527 
ลว. 3 พ.ค. 64 

2 
จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง 

คนงานสวน,แม่บ้าน จำนวน 
36,000 บาท 

คนงานสวน,แม่บ้าน จำนวน 
36,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/530 
ลว. 3 พ.ค. 64 

3 
จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย 

13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง 

 

บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็น 
เค ท ีจำนวน  13,000 บาท 

 

บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็น 
เค ท ีจำนวน 13,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/533 
ลว. 5 พ.ค. 64 

4 จ่ายค่าโฆษณาวิทยุ 5,136 5,136 เฉพาะเจาะจง 

 

บจ. อสมท. จำกัด (มหาชน)  
จำนวน 5,136 บาท 

 

บจ. อสมท. จำกัด (มหาชน)  
จำนวน 5,136 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/537 
ลว. 5 พ.ค. 64 

5 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง 
 บจ.ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 1,400 บาท 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 1,400 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/101 
ลว. 6 พ.ค. 64 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  2564 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 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 

 

ทส0613.1.4/438 
ลว. 6 พ.ค. 64 

7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,846.60 9,846.60 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์    
จำนวน 9,846.60 บาท 

หจก.เชียงอินทร์     
จำนวน 9,846.60 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/260 
ลว. 5 พ.ค. 64 

8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,232 5,232 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์    
จำนวน 5,232 บาท 

หจก.เชียงอินทร์    
 จำนวน 5,232 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/264 
ลว. 5 พ.ค. 64 

9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

378 

 

378 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์    
จำนวน 378 บาท 

หจก.เชียงอินทร์     
จำนวน 378 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/262 
ลว. 5 พ.ค. 64 

 

 

 

 

 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,101 1,101 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์    
จำนวน 1,101 บาท 

หจก.เชียงอินทร์     
จำนวน 1,101 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/263 
ลว. 5 พ.ค. 64 

11 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,270 10,270 เฉพาะเจาะจง 
บจ.เจริญวิทยาเครื่องเขียน  

จำนวน 10,270 บาท 
บจ.เจริญวิทยาเครื่องเขียน  

จำนวน 10,270 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/548 
ลว. 7 พ.ค. 64 

12 
จ้างซ่อมบำรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

 

600 

 

600 
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรือง
ซัพพลาย จำนวน  
600 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรือง 
ซัพพลาย จำนวน  
600 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/564 
ลว. 12 พ.ค. 64 

13 
จ้างซ่อมบำรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

    500 500 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรือง
ซัพพลาย จำนวน  
500 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน  
500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/566 
ลว. 12 พ.ค. 64 

 

 

 

 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

14 จ่ายค่าน้ำดื่มบรรจุถัง 

 

960 

 

960 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม จำนวน 
960 บาท 

ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม 
จำนวน 960 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/570 
ลว. 13 พ.ค. 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 

 

ทส0613.1.4/591 
ลว. 18 พ.ค. 64 

16 จ่ายค่าน้ำดื่มบรรจุถัง 200 200 เฉพาะเจาะจง 
ร้านไทยบริการ จำนวน 
200 บาท 

ร้านไทยบริการ จำนวน 
200 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/232 
ลว. 17 พ.ค. 64 

17 ซื้อวัสดุสำนักงาน 

 

3,290 

 

3,290 
เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ

พลาย จำนวน 3,290 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรือง
ซัพพลาย จำนวน 
3,290 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/600 
ลว. 18 พ.ค. 64 

 
 
 
 
 
 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

18 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4,360 4,360 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน 4,360 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรือง
ซัพพลาย จำนวน 
4,360 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/621 
ลว. 24 พ.ค. 64 

19 
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

 

18,392 

 

18,392 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรือง 
ซัพพลาย จำนวน  
18,392 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรือง 
ซัพพลาย จำนวน  
18,392 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/631 
ลว. 25 พ.ค. 64 

20 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนสินการช่าง  
จำนวน 16,000 บาท 

ร้านวัฒนสินการช่าง 
จำนวน 16,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/629 
ลว. 25 พ.ค. 64 

21 ซ้ือน้ำมันไฮโดรอลิค 

 

12,626 

 

12,626 เฉพาะเจาะจง บจ. เอส พี แอล ออยล์ 
จำนวน 12,626 บาท 

บจ. เอส พี แอล ออยล์ 
จำนวน 12,626 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/636 
ลว. 27 พ.ค. 64 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

64057068042

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท่าศาลา (ร.ร. ท่าศาลาราฎวิทยา) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแป้น

อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร   1 แห่่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,348,000.00 บาท

1,348,000.00 บาท

0403558000800 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพีทอง เทรดดิ้ง 1,198,000.00

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น บ้านท่าศาลา (ร.ร. ท่าศาลาราฎวิทยา) หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านแป้น  อำเภอ

โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0403558000800
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพีทอง เท

รดดิ้ง
640522018819 สทภ.3/42/2564 25/05/2564 1,198,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


