
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน เมษายน  2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 
จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

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

คนงานสวน,แม่บ้าน 
จำนวน 36,000 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/502 
ลว. 1 เม.ย 65 

2 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

 

20,460 

 

20,460 เฉพาะเจาะจง 
หจก.อินโดไชน่า เอ็นเนอร์จี  
จำนวน 20,460 บาท 

หจก.อินโดไชน่า  
เอ็นเนอร์จี  จำนวน 
20,460 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/172 
ลว. 29 มี.ค 65 

3 จ่ายค่าน้ำดื่มบรรจุถัง 960 960 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม  
จำนวน 960 บาท 

ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม  
จำนวน 960 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/520 
ลว. 5 เม.ย 65 

4 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 

3,024 3,024 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 3,024 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 3,024 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.11/224 
ลว. 4 เม.ย 65 

5 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 

787.50 787.50 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน  787.50 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน  787.50 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.11/216 
ลว. 4 เม.ย 65 

 
 
 
 
 
 



 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2565 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 
วันที่  30  เดือน เมษายน  2565 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(น้ำมันดีเซล) 

6,802.50 6,802.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 6,802.50 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 6,802.50 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/218 
ลว. 4 เม.ย 65 

7 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(น้ำมันดีเซล) 

 

472.50 472.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 472.50 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 472.50 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/220 
ลว. 4 เม.ย 65 

8 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(น้ำมันดีเซล) 

1,055 1,055 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 1,055 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 1,055 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/222 
ลว. 4 เม.ย 65 

9 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(น้ำมันดีเซล) 

12,537    12,537 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 12,537 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 12,537 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/226 
ลว. 4 เม.ย 65 

 

 

 

 



 

 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน เมษายน  2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

10 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(น้ำมันดีเซล) 

12,139 12,139 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 12,139 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 12,139 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/203 
ลว. 31 มี.ค 65 

11 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(น้ำมันดีเซล) 

11,986.50 11,986.50 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 11,986.50
บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 11,986.50บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/205 
ลว. 31 มี.ค 65 

12 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(น้ำมันดีเซล) 

 

1,200 

 

1,200 
เฉพาะเจาะจง บจ.ศรีพลัง เติมเอง  

จำนวน 1,200 บาท 
บจ.ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 1,200 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/112 
ลว. 5  เม.ย 65 

13 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(น้ำมันดีเซล) 

 

1,200 

 

1,200 เฉพาะเจาะจง บจ.ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 1,200 บาท 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 1,200 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/114 
ลว. 5  เม.ย 65 

 

 



 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่ 30  เดือน เมษายน  2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

14 ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง 

 

200 

 

200 เฉพาะเจาะจง 
ร้านไทยบริการ จำนวน 
200 บาท 

ร้านไทยบริการ จำนวน 
200 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/185 
ลว. 5  เม.ย 65 

15 
จ่ายค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย 

 

13,000 

 

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

บจ.รักษาความปลอดภัย 
เอ็น.เค.ที จำกัด 
จำนวน 13,000 บาท
บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/528 
ลว. 8 เม.ย 65 

16 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 

 

ทส0613.1.4/549 
ลว. 18 เม.ย 65 

17 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

228,800 

 

228,800 
เฉพาะเจาะจง บจ.ศรีพลัง เติมเอง  

จำนวน 228,800 บาท 

บจ.ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 228,800 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/548
ลว. 18 เม.ย 65 

 
 
 
 



 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2565 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 
วันที่  30 เดือน เมษายน  2565 

 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

18 จ้างบริการขยะมูลฝอย 

 

500 

 

500 
เฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองบัว 

จำนวน 500 บาท 
เทศบาลตำบลหนองบัว 
จำนวน 500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/545 
ลว. 18 เม.ย 65 

19 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 6,045 6,045 เฉพาะเจาะจง นายอนุชาย  สิมมาตรา
จำนวน 6,045 บาท 

นายอนุชาย  สิมมาตรา
จำนวน 6,045 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/543 
ลว. 18 เม.ย 65 

20 จ้างทำป้ายไวนิล 1,610 1,610 เฉพาะเจาะจง นายอนุชาย  สิมมาตรา
จำนวน 1,610 บาท 

นายอนุชาย  สิมมาตรา
จำนวน 1,610 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/551 
ลว. 18 เม.ย 65 

21 จ้างทำตรายาง 660 660 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดิออฟฟิศ 
จำนวน 660 บาท 

ร้าน ดิออฟฟิศ 
จำนวน 660 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/575 
ลว. 25 เม.ย 65 

 
 
 
 
 
 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่ 30  เดือน เมษายน  2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

22 จ้างทำตรายาง 

 

 

1,930 

 

 

1,930 
เฉพาะเจาะจง ร้าน ดิออฟฟิศ 

จำนวน 1,930 บาท 
ร้าน ดิออฟฟิศ 
จำนวน 1,930 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/574 
ลว. 25 เม.ย 65 

23 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 

 

ทส0613.1.4/571 
ลว. 25 เม.ย 65 

24 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
น้ำมันเครื่อง 

 

35,524 

 

35,524 
เฉพาะเจาะจง บจ เอส.พี.แอล.ออย 

จำนวน 35,524 บาท 
บจ เอส.พี.แอล.ออย 
จำนวน 35,524 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/584 
ลว. 26 เม.ย 65 

25 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

16,700 16,700 เฉพาะเจาะจง 
ร้านวัฒนสินการช่าง จำนวน 
16,700 บาท 
 

ร้านวัฒนสินการช่าง 
จำนวน 16,700 บาท 
 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/579 
ลว. 25 เม.ย 65 

 
 
 
 
 



 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2565 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 
วันที่ 30  เดือน เมษายน  2565 

 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

26 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

 

 

3,300 

 

 

3,300 
เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนสินการช่าง  

จำนวน 3,300 บาท 
ร้านวัฒนสินการช่าง  
จำนวน 3,300 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/578 
ลว. 25 เม.ย 65 

27 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ 

 

700  

 

700 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.พี.เอ็น จำนวน 700 
บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น จำนวน 
700 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/589 
ลว. 27 เม.ย 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


