
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน ธันวาคม  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

19,460 19,460 เฉพาะเจาะจง 
หจก.อินโดไชน่า เอ็นเนอร์จี
จำนวน 19,460 บาท 

หจก.อินโดไชน่า      
เอ็นเนอร์จี จำนวน 
19,460 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.6/655 
ลว. 25 พ.ย.64 

2 
จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

 

36,000 

 

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

คนงานสวน,แม่บ้าน 
จำนวน 36,000 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/1618 
ลว. 1 ธ.ค 64 

3 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ 

6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งโรจน์ฯ จำนวน 
6,500 บาท 

ร้าน ส.รุ่งโรจน์ฯ 
จำนวน 6,500 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/1625 
ลว. 1 ธ.ค.64 

4 
ซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง 
ร้านวัฒนสินการช่าง จำนวน 
3,800 บาท 

ร้านวัฒนสินการช่าง 
จำนวน 3,800 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/1628 
ลว. 2 ธ.ค .64 

5 
จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย 

 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง 
บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็น.
เค.ท ีจำกัด 
จำนวน 13,000 บาท 

บจ.รักษาความ
ปลอดภัย เอ็น.เค.ที 
จำกัด จำนวน 
13,000 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/1630 
ลว. 2 ธ.ค.64 

 
 
 
 
 



 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 
วันที่  31  เดือน ธันวาคม  2564 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 จ้างบริการขยะมูลฝอย 500 500 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองบัว 
จำนวน 500 บาท 

เทศบาลตำบลหนองบัว 
จำนวน 500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1636 
ลว. 3 ธ.ค 64 

7 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 

 

ทส0613.1.4/1638 
ลว. 7 ธ.ค 64 

8 จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต 2,097.20 2,097.20 เฉพาะเจาะจง 
บจ.โทรคมนาคมฯ 
จำนวน 2,097.20 
บาท 

บจ.โทรคมนาคมฯ จำนวน 
2,097.20 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1649 
ลว. 8 ธ.ค 64 

9 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุ
สำนักงาน 

   7,250 7,250 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน 7,250 
บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น รุ่งเรืองซัพ
พลาย จำนวน 7,250 
บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1643 
ลว. 7 ธ.ค 64 

 

 

 

 



 

 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน ธันวาคม  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

10 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง 
ร้านวัฒนสินการช่าง 
จำนวน 12,500 บาท 

ร้านวัฒนสินการช่าง 
จำนวน 12,500 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1645 
ลว. 7 ธ.ค 64 

11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,929.40 2,929.40 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 2,929.40 
บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 2,929.40 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/733 
ลว. 1 ธ.ค .64 

12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

6,189.75 

 

6,189.75 
เฉพาะเจาะจง 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 6,189.75 
บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 6,189.75 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/727 
ลว. 1 ธ.ค 64 

13 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

453 

 

453 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 453 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 453 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/729 
ลว. 1 ธ.ค. 64 

 

 



 

 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน ธันวาคม  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

953 

 

953 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 953 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 953 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/731 
ลว. 1 ธ.ค .64 

15 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

755 

 

755 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์ 
 จำนวน 755 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 755 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/725 
ลว. 1 ธ.ค. 64 

16 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,345.05 12,345.05 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 12,345.05 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 12,345.05 
บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/723 
ลว. 3 ธ.ค 64 

17 ซื้อน้ำดื่ม 

 

200 

 

200 
เฉพาะเจาะจง ร้านไทยบริการ จำนวน 

200 บาท 

ร้านไทยบริการ จำนวน 
200 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/665 
ลว. 7 ธ.ค 64 

 
 
 
 



 
 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน ธันวาคม  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

18 จ่ายค่าซ่อมรถ ผก.8987 อด 

 

8,100 

 

8,100 
เฉพาะเจาะจง ร้าน เสรีการไฟฟ้า จำนวน 

8,100 บาท 
ร้าน เสรีการไฟฟ้า 
จำนวน 8,100 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/680 
ลว. 8 ธ.ค. 64 

19 
จ้างทำป้ายไวนิลและสติก
เกอร์ตราสัญลักษณ์  

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง 
นายอนุชาย สิมมาตรา 
จำนวน 2,500 บาท 
 

นายอนุชาย สิมมาตรา 
จำนวน 2,500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1689 
ลว. 14 ธ.ค. 64 

20 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ 267,500 267,500 เฉพาะเจาะจง บจ.น้ำมันศรีพลัง   
จำนวน 267,500 บาท 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 267,500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1711 
ลว. 20 ธ.ค 64 

21 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

15,600 15,600 เฉพาะเจาะจง บจ.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ จำนวน 
15,600 บาท 

บจ.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ 
จำนวน 15,600 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1720 
ลว. 22 ธ.ค 64 

22 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้สำหรับ
งานอาคารสถานที่ 14 
รายการ 

20,525 20,525 เฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลฯ 
จำนวน 20,525 บาท 

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลฯ 
จำนวน 20,525 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1722
ลว. 22 ธ.ค 64 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน ธันวาคม  2564 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

23 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่อง
ทดสอบแรงดึงเหล็ก 1 เครื่อง 

 

5,885 

 

5,885 
เฉพาะเจาะจง บจ ซี.บี.เอ็น แมทเทอเรียล

เทสต์ จำนวน 5,885 บาท 

บจ ซี.บี.เอ็น แมทเทอ
เรียลเทสต์ จำนวน 
5,885 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1737 
ลว. 24 ธ.ค. 64 

24 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,460 19,460 เฉพาะเจาะจง 
หจก.อินโดไชน่า เอ็นเนอร์จี  
จำนวน 19,460 บาท 
 

หจก.อินโดไชน่า  
เอ็นเนอร์จี จำนวน 
19,460 บาท 
 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/715 
ลว. 24 ธ.ค. 64 

25 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  3,300 3,300 เฉพาะเจาะจง 
ร้านวัฒนสินการช่าง  
จำนวน 3,300 บาท 
 

ร้านวัฒนสินการช่าง  
จำนวน 3,300 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1746 
ลว. 27 ธ.ค. 64 

26 
จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายนิว
เจอร์นอร์ด  

800 800 เฉพาะเจาะจง 
นายอนุชาย สิมมาตรา 
จำนวน 800 บาท 
 

นายอนุชาย สิมมาตรา 
จำนวน 800 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1763 
ลว. 30 ธ.ค. 64 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64117413502

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา สนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร โครงการทหารพันธุ์ดี บ้านโนนสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสูง

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
2,633,000.00 บาท

2,633,000.00 บาท

0363530000067 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญจัตุรัส 2,633,000.00

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ายพระยาสุนทร

ธรรมธาดา สนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรโครงการ  ทหารพันธุ์ดี บ้านโนนสูง หมู่ที่ 1

ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1

0363536000832 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนครรุ่งเรือง 2,630,000.00

0473538000502 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 2,633,408.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363536000832 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนครรุ่งเรือง 641222019715 สทภ.3/10/2565 23/12/2564 2,629,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


