
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน กันยายน  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน กันยายน  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 
 

ทส0613.1.4/1286 
ลว. 1 ก.ย 65 

2 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

 

29,930 

 

29,930 เฉพาะเจาะจง 
ร้านวัฒนสินการช่าง   
จำนวน 29,930 บาท 

ร้านวัฒนสินการช่าง   
จำนวน 29,930 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/1287 
ลว. 1 ก.ย 65 

3 
จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย 

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

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

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/1290 
ลว. 2 ก.ย 65 

4 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
8,500 บาท 

หจก. อินโดไชน่า 
จำนวน 8,500 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.6/604 
ลว. 1 ก.ย 65 

5 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
2,000 บาท 

หจก. อินโดไชน่า 
จำนวน 2,000 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.6/602 
ลว. 1 ก.ย 65 

 
 
 
 
 



 
 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง หจก. อินโดไชน่า 
จำนวน 2,000 บาท 

หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
2,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/600 
ลว. 1 ก.ย 65 

7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง หจก. อินโดไชน่า 
จำนวน 1,500 บาท 

หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
1,500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/598 
ลว. 1 ก.ย 65 

8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,960 9,960 เฉพาะเจาะจง หจก. อินโดไชน่า 
จำนวน 9,960 บาท 

หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
9,960 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/596 
ลว. 1 ก.ย 65 

9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง หจก. อินโดไชน่า 
จำนวน 3,000 บาท 

หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
3,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/606 
ลว. 1 ก.ย 65 

 

 

 

 



 

 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

10 จ้างทำตรายาง 560 560 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ดิออฟฟิศ จำนวน 
560 บาท 

ร้าน ดิออฟฟิศ จำนวน 
560 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1302 
ลว. 5 ก.ย 65 

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,750 15,750 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองฯ  
จำนวน 15,750 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองฯ  
จำนวน 15,750 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1300 
ลว. 5 ก.ย 65 

12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  

 

13,951.50 

 

13,951.50 
เฉพาะเจาะจง 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 13,951.50
บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 13,951.50 
บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/641 
ลว. 2 ก.ย 65 

13 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  

 

12,010.50 

 

12,010.50 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 12,010.50
บาท 

บจ. ศรีพลัง เติมเอง 
จำนวน 12,010.50 
บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/651 
ลว. 2 ก.ย 65 

 

 



 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่ 30  เดือน กันยายน 2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

532.50 

 

532.50 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 532.50 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 532.50 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/645 
ลว. 2 ก.ย 65 

15 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

1,134 

 

1,134 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 1,134 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 1,134 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/647 
ลว. 2 ก.ย 65 

16 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 887.50 887.50 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 887.50 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 887.50 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/643 
ลว. 2 ก.ย 65 

17 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

7,597 

 

7,597 
เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์ 

จำนวน 7,597 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ จำนวน 
7,597 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/649 
ลว. 2 ก.ย 65 

 
 
 
 
 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  30 เดือน กันยายน  2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 

29,800 

 

29,800 
เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองฯ  

จำนวน 29,800  บาท 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองฯ  
จำนวน 29,800 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1310 
ลว. 6 ก.ย 65 

19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,355 4,355 เฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลฯ 
จำนวน 4,355 บาท 

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลฯ 
จำนวน 4,355 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1305 
ลว. 6 ก.ย 65 

20 จ่ายค่าน้ำดื่มบรรจุถัง 960 960 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม  
จำนวน 960 บาท 

ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม  
จำนวน 960 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1314 
ลว. 6 ก.ย 65 

21 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 

 

ทส0613.1.4/1329 
ลว. 8 ก.ย 65 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่ 30  เดือน กันยายน 2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

22 ซื้อวัสดุสำนักงาน 

 

 

14,815 

 

 

14,815 
เฉพาะเจาะจง บจ.เจริญวิทยา จำนวน 

14,815 บาท 
บจ.เจริญวิทยา จำนวน 
14,815 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1329 
ลว. 8 ก.ย 65 

23 ซื้อวัสดุสำนักงาน 

 

7,018  

 

7,018 เฉพาะเจาะจง บจ.เจริญวิทยา จำนวน 
7,018  บาท 

บจ.เจริญวิทยา จำนวน 
7,018  บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1331 
ลว. 8 ก.ย 65 

24 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 

 

ทส0613.1.4/1344 
ลว. 12 ก.ย 65 

25 
จ่ายค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
เครื่องถ่ายเอกสาร 

6,600 6,600 เฉพาะเจาะจง บจ.ไอคิวเซ้าท์อีสฯ จำนวน 
6,600 บาท 

บจ.ไอคิวเซ้าท์อีสฯ 
จำนวน 6,600 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1355 
ลว. 12 ก.ย 65 

26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 

 

 

29,700 

 

 

29,700 
เฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลฯ 

จำนวน 29,700 บาท 
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลฯ 
จำนวน 29,700 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1354 
ลว. 12 ก.ย 65 



 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2565 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 
วันที่ 30  เดือน กันยายน  2565 

 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

27 จ่ายค่าน้ำดื่มบรรจุถัง 

 

200 

 

200 เฉพาะเจาะจง ร้านไทบริการ  จำนวน 
200 บาท 

ร้านไทบริการ  จำนวน 
200 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/623 
ลว. 6 ก.ย 65 

28 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนสินการช่าง  
จำนวน 28,000 บาท 

ร้านวัฒนสินการช่าง  
จำนวน 28,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1362 
ลว. 13 ก.ย 65 

29 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,713 1,713 เฉพาะเจาะจง บจ. ศรีพลัง เติมเอง จำนวน 
1,713 บาท 

บจ. ศรีพลัง เติมเอง
จำนวน 1,713 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/287 
ลว. 8 ก.ย 65 

30 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 

2,080.30 

 

2,080.30 
เฉพาะเจาะจง บจ. ศรีพลัง เติมเอง จำนวน 

2,080.30 บาท 

บจ. ศรีพลัง เติมเอง 
จำนวน 2,080.30 
บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/285 
ลว. 8 ก.ย 65 

 
 
 
 
 
 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่ 30  เดือน กันยายน  2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

31 จ้างบริการขยะมูลฝอย 

 

500 

 

500 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองบัว 
จำนวน 500 บาท 

เทศบาลตำบลหนองบัว 
จำนวน 500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1372 
ลว. 14 ก.ย 65 

32 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110,900 110,900 เฉพาะเจาะจง บจ. ศรีพลัง เติมเอง จำนวน 
110,900 บาท 

บจ. ศรีพลัง เติมเอง
จำนวน 110,900 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1380 
ลว. 15 ก.ย 65 

33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 37,400 37,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองฯ  
จำนวน 37,400 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองฯ  
จำนวน 37,400 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1381 
ลว. 15 ก.ย 65 

34 
ซื้อวัสดุสำนักงานและ
คอมพิวเตอร์ 

 

 

100,000 

 

 

100,000 
เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองฯ  

จำนวน 100,000 บาท 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองฯ  
จำนวน 100,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1409 
ลว. 20 ก.ย 65 

 
 
 
 
 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่ 30  เดือน กันยายน  2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

35 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
สำนักงาน 

 

600 

 

600 เฉพาะเจาะจง บจ.ยู.เค.ซีฯ  
จำนวน 600 บาท 

บจ.ยู.เค.ซีฯ จำนวน 
600 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1414 
ลว. 21 ก.ย 65 

36 
จ้างทำป้าบไวนิล
ประชาสัมพันธ์ 

 

3,000 

 

3,000 เฉพาะเจาะจง นายอนุชาย  สิมมาตรา 
จำนวน 3,000 บาท 

นายอนุชาย  สิมมาตรา 
จำนวน 3,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1422 
ลว. 21 ก.ย 65 

37 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

11,362.50 

 

11,362.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 11,362.50 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 11,362.50 
บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/679 
ลว. 19 ก.ย 65 

38 ซื้อวัสดุสำนักงาน 

 

77,775 

 

77,775 เฉพาะเจาะจง บจก.ลิ่มหมงเชียง  จำนวน 
77,775 บาท 

บจก.ลิ่มหมงเชียง  
จำนวน 77,775 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1438 
ลว. 26 ก.ย 65 

39 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่อง
ถ่ายแบบแปลน 

 

60,455 

 

60,455 เฉพาะเจาะจง 
บจ.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง 
ไทยแลน   
จำนวน 60,455 บาท 

บจ.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง 
ไทยแลน   
จำนวน 60,455 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1439 
ลว. 26 ก.ย 65 

 
 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่ 30  เดือน กันยายน  2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

40 จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 

 

11,040 

 

11,040 เฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลฯ 
จำนวน 11,040 บาท 

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลฯ 
จำนวน 11,040 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1450 
ลว. 27 ก.ย 65 

 
41 

 
 

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

48,440 

 

48,440 เฉพาะเจาะจง บจ. ศรีพลัง เติมเอง  
จำนวน 48,440 บาท 

บจ. ศรีพลัง เติมเอง 
จำนวน 48,440 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1449 
ลว. 27 ก.ย 65 

42 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

  2,000 

 

2,000 เฉพาะเจาะจง หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
2,000 บาท 

หจก. อินโดไชน่า 
จำนวน 2,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/658 
ลว. 22 ก.ย 65 

43 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

12,075 

 

12,075 เฉพาะเจาะจง หจก. อินโดไชน่า  จำนวน 
12,075 บาท 

หจก. อินโดไชน่า  
จำนวน 12,075 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/656 
ลว. 22 ก.ย 65 

44 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

2,000 

 

2,000 เฉพาะเจาะจง หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
2,000 บาท 

หจก. อินโดไชน่า 
จำนวน 2,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/660 
ลว. 22 ก.ย 65 

 
 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่ 30  เดือน กันยายน  2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

45 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

2,000 

 

2,000 เฉพาะเจาะจง หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
2,000 บาท 

หจก. อินโดไชน่า 
จำนวน 2,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/662 
ลว. 22 ก.ย 65 

46 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

9,500 

 

9,500 เฉพาะเจาะจง หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
9,500 บาท 

หจก. อินโดไชน่า 
จำนวน 9,500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/664 
ลว. 22 ก.ย 65 

47 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

14,129 

 

14,129 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 14,129 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 14,129 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/698 
ลว. 23 ก.ย 65 

48 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

7,597 

 

7,597 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 7,597 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 7,597 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/700 
ลว. 23 ก.ย 65 

49 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

2,000 

 

2,000 เฉพาะเจาะจง หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
2,000 บาท 

หจก. อินโดไชน่า 
จำนวน 2,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/666 
ลว. 22 ก.ย 65 

 
 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กันยายน  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่ 30  เดือน กันยายน  2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

  50 ซื้อวัสดุสำนักงาน 

 

8,128 

 

8,128 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.พี.เอ็นฯ จำนวน 
8,128 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็นฯ จำนวน 
8,128 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1466 
ลว. 29 ก.ย 65 

51 จ่ายค่าน้ำดื่มบรรจุถัง 

 

960 

 

960 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม  
จำนวน 960 บาท 

ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม  
จำนวน 960 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1460 
ลว. 28 ก.ย 65 

 








