
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน กันยายน  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,900 9,900 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น รุ่งเรือง ซัพพลาย 
จำนวน 9,900 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น รุ่งเรือง 
ซัพพลาย จำนวน 
9,900 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทท0613.1.4/1153 
ลว. 2 ก.ย.64 

2 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

 

82,200 

 

82,200 เฉพาะเจาะจง 
บจก. น้ำมันศรีพลัง จำนวน 
82,200 บาท 

บจก. น้ำมันศรีพลัง 
จำนวน 82,200 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/1161 
ลว. 2 ก.ย.64 

3 จ่ายค่าน้ำดื่มบรรจุถัง 960 960 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม จำนวน 960 
บาท 

ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม 
จำนวน 960 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/1191 
ลว. 9 ก.ย.64 

4 
จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

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

บจ.ไอคิว โอเอ โซลูชั่น 
จำนวน 4,000 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/1202 
ลว. 10 ก.ย.64 

5 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

166,200 166,200 เฉพาะเจาะจง 
บจก. น้ำมันศรีพลัง จำนวน 
166,200 บาท 

บจก. น้ำมันศรีพลัง 
จำนวน 166,200 
บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/1219 
ลว. 13 ก.ย.64 

 
 
 
 
 
 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน กันยายน  2564 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 55,400 55,400 เฉพาะเจาะจง บจก. น้ำมันศรีพลัง 
จำนวน 55,400บาท 

บจก. น้ำมันศรีพลัง 
จำนวน 55,400 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1223 
ลว. 13 ก.ย.64 

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 

15,000 

 

15,000 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น รุ่งเรือง 
ซัพพลาย จำนวน 
15,000 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น รุ่งเรือง  
ซัพพลาย จำนวน 
15,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1224 
ลว. 13 ก.ย.64 

8 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

18,280 18,280 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนสินการช่าง  
จำนวน 18,280 บาท 

ร้านวัฒนสินการช่าง  
จำนวน 18,280 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1261 
ลว. 16 ก.ย.64 

9 ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า    7,500.70 7,500.70 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน เอส.เค. อุปกรณ์
ก่อสร้าง จำนวน 
7,500.70 บาท 

ร้าน เอส.เค. อุปกรณ์
ก่อสร้าง จำนวน 
7,500.70 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1260 
ลว. 16 ก.ย.64 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน กันยายน  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

10 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,094 13,094 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น รุ่งเรือง 
ซัพพลาย  จำนวน 
13,094 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น รุ่งเรือง ซัพ
พลาย  13,094 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1268 
ลว. 16 ก.ย.64 

11 จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต 2,097.20 2,097.20 เฉพาะเจาะจง 
บจ. ที.โอ.ที จำนวน 
2,097.20 บาท 

บจ. ที.โอ.ที จำนวน 
2,097.20 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1267 
ลว. 16 ก.ย.64 

12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

21,045.60 

 

21,045.60 
เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์ จำนวน 

21,045.60 บาท 
หจก.เชียงอินทร์ จำนวน 
21,045.60 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/573 
ลว. 20 ก.ย.64 

13 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

10,957.60 

 

10,957.60 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์ จำนวน 
10,957.60 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ จำนวน 
10,957.60 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/569 
ลว. 20 ก.ย.64 

 

 



 

 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน กันยายน  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

1,181 

 

1,181 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์ จำนวน  
จำนวน 1,181 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ จำนวน  
จำนวน 1,181 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/567 
ลว. 20 ก.ย.64 

15 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

651.20 

 

651.20 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์ จำนวน  
จำนวน 651.20 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ จำนวน  
จำนวน 651.20 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/571 
ลว. 20 ก.ย.64 

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 117,200 117,200 เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี.พี.เอ็น รุ่งเรือง  

ซัพพลาย  จำนวน 
117,200 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น รุ่งเรือง  

ซัพพลาย  จำนวน 
117,200 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1325 
ลว. 22 ก.ย.64 

17 ซื้อตรายาง 

 

3,040 

 

3,040 
เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ่มหมงเชียง จำนวน 

3,040 บาท 

หจก.ลิ่มหมงเชียง 
จำนวน 3,040 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1331 
ลว. 22 ก.ย.64 

 
 
 
 



 
 
 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน กันยายน  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

18 ซื้อวัสดุแบตเตอรี่ 

 

3,103 

 

3,103 
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน เอส.เค. อุปกรณ์
ก่อสร้าง จำนวน 3,103
บาท 

ร้าน เอส.เค. อุปกรณ์
ก่อสร้าง จำนวน 3,103
บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1330 
ลว. 22 ก.ย.64 

19 ซื้อวัสดุสำนักงาน 8,488 8,488 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน เจริญวิทยาเครื่องเขียน 
จำนวน 8,488 บาท 
 

ร้านเจริญวิทยา 
เครื่องเขียน  
จำนวน 8,488 บาท 
 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1323 
ลว. 22 ก.ย.64 

20 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

34,840 34,840 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนสินการช่าง    
จำนวน 34,840 บาท 

ร้านวัฒนสินการช่าง    
จำนวน 34,840 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1326 
ลว. 22 ก.ย.64 

21 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18,425.40 18,425.40 เฉพาะเจาะจง บจ.ชัยเจริญเทรดดิ้ง 1992  
จำนวน 18,425.40 บาท 

บจ.ชัยเจริญเทรดดิ้ง 
1992  จำนวน 
18,425.40 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1329 
ลว. 22 ก.ย.64 

 
 
 



 
 
 
 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน กันยายน  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 

12,000 

 

12,000 
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี.พี.เอ็น รุ่งเรือง  
ซัพพลาย  
 จำนวน 12,000 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น รุ่งเรือง 
ซัพพลาย  จำนวน 
12,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1322 
ลว. 22 ก.ย.64 

23 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5,392.80 5,392.80 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน เอส.เค. อุปกรณ์
ก่อสร้าง จำนวน 
5,392.80 บาท 

ร้าน เอส.เค. อุปกรณ์
ก่อสร้าง จำนวน 
5,392.80 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1319 
ลว. 22 ก.ย.64 

24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 

18,200 

 

18,200 
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี.พี.เอ็น รุ่งเรือง  
ซัพพลาย  
 จำนวน 18,200 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น รุ่งเรือง 
ซัพพลาย  จำนวน 
18,200 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1324 
ลว. 22 ก.ย.64 

25 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนสินการช่าง    
จำนวน 18,000 บาท 

ร้านวัฒนสินการช่าง    
จำนวน 18,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1328 
ลว. 22 ก.ย.64 

 
 
 



 
 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน กันยายน  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

26 ซื้อวัสดุสำนักงาน 

 

79,325 

 

79,325 
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เจริญวิทยา 
เครื่องเขียน จำนวน 
79,325 บาท 

บริษัท เจริญวิทยา 
เครื่องเขียน จำนวน 
79,325 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1365 
ลว. 29 ก.ย.64 

27 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 19,680 19,680 เฉพาะเจาะจง 
บจ.ไทยพิพัฒน์ทูล  
แอนด์โฮมมาร์ท จำนวน 
19,680 บาท 

บจ.ไทยพิพัฒน์ทูล  
แอนด์โฮมมาร์ท จำนวน 
19,680 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1366 
ลว. 29 ก.ย.64 

28 ซื้อวัสดุสำนักงาน 

 

8,833 

 

8,833 
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เจริญวิทยา 
เครื่องเขียน จำนวน  
8,833 บาท 

บริษัท เจริญวิทยา 
เครื่องเขียน จำนวน 
8,833 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1367 
ลว. 29 ก.ย.64 

29 
จ้างทำป้ายแนะนำสถานีวัด
ระดับน้ำ 

 

26,070 

 

26,070 
เฉพาะเจาะจง นายบัวพันธ์ สีหะไตรย์ 

จำนวน 26,070 บาท 
นายบัวพันธ์ สีหะไตรย์ 
จำนวน 26,070 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1368 
ลว. 29 ก.ย.64 

30 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

34,823.15 

 

34,823.15 
เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.แอล ออยล์ 

จำนวน 34,823.15 บาท 

บริษัท เจริญวิทยา 
เครื่องเขียน จำนวน 
834,823.15 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1380 
ลว. 29 ก.ย.64 



 
 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน กันยายน  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

31 
จ้างบริการขยะมูลฝอย 
ประจำเดือน กันยายน 2564 

 

500 

 

500 
เฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองบัว 

จำนวน 500 บาท 
เทศบาลตำบลหนองบัว 
จำนวน 500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1375 
ลว. 29 ก.ย.64 

32 จ่ายค่าน้ำดื่มบรรจุถัง 960 960 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม จำนวน 
960 บาท 

ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม 
จำนวน 960 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1376 
ลว. 9 ก.ย.64 

 










