
                

สรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2563 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน เมษายน  2563 
 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรอจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 

1 
 

ซ้ือป้ายไวนิล 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง นายอนุชาย สิมมาตรา นายอนุชาย สิมมาตรา ราคาต ่าสุด  

2 ซื้อน้่ามันเชื้อเพลิง 10,308.60 10,308.60 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ หจก.เชียงอินท์ ราคาต ่าสุด  

3 
ซื้อครุภัณฑ์เครื องส่ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA  30 เครื อง 

75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง 

 

ร้านดีดี คอม 

 

ร้านดีดี คอม 
ราคาต ่าสุด  

4 

 

ซื้อครุภัณฑ์เครื องสแกนเนอร์ 
1 เครื อง 

36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง 

 

ร้านดีดี คอม 

 

ร้านดีดี คอม 

 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

5 ซื้อวัสดุส่านักงาน 1,750 1,750 เฉพาะเจาะจง 
 

บจ.เจริญวิทยาเครื องเขียน 

 

บจ.เจริญวิทยาเครื องเขียน 
 

ราคาต ่าสุด 
 

6 
จ่ายค่าบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง 

 

บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็น 
เค ที 

 

บจ.รักษาความปลอดภัย 
เอ็น เค ที 

 
 

ราคาต ่าสุด 
 

7 ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง 4,400 4,400 เฉพาะเจาะจง 
 

บจ. ศรีพลัง เติมเอง 

 

บจ. ศรีพลัง เติมเอง 
 

ราคาต ่าสุด 
 

 

 



 

สรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2563 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน เมษายน  2563 
 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรอจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 

10,300 

 

10,300 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

9 จ่ายค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 

 

4,000 

 

4,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ไอคิว โอเอ โซลูชั น บจ.ไอคิว โอเอ โซลูชั น 

 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

10 ซื้อน้่ามันเชื้อเพลิง 

 

115,800 

 

115,800 เฉพาะเจาะจง บจ. ศรีพลัง เติมเอง บจ. ศรีพลัง เติมเอง 

 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

11 ซ้ือเจลล้างมือ 

 

2,050 

 

2,050 เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค์  เฟื้องระย้า นายชัยณรงค์  เฟื้องระย้า 

 
 

 

ราคาต ่าสุด  

12 
จ้างซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์เครื อง
ถ่ายเอกสาร 

 

4,050 

 

4,050 เฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิว เซ้าอีสต์ โอเอ บจ. ไอคิว เซ้าอีสต์ โอเอ 

 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

 

 

 

 



 

สรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2563 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน เมษายน  2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรอจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 60,940 60,940 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ราคาต ่าสุด  

14 จ้างท่าตรายา 

 

2,590 

 

2,590 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดิ ออฟฟิศ ร้าน ดิ ออฟฟิศ 
 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

15 
ซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะ
และขนส่ง 

 

41,950 

 

41,950 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนสินการช่าง ร้านวัฒนสินการช่าง 
 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 91,700 91,700 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

17 ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง 

 

13,230 

 

13,230 เฉพาะเจาะจง หจก.อินโดไชน่า หจก.อินโดไชน่า 
 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

18 
ซื้อวัสดุส่านักงานและ
คอมพิวเตอร์ 

 

39,875 

 

39,875 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

 
 
 
 
 
 



 

สรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2563 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน เมษายน  2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรอจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 

19 
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 1 เครื อง 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ราคาต ่าสุด  

20 
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 2 เครื อง 

 

44,000 

 

44,000 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

21 
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
3 เครื อง 

 

90,000 

 

90,000 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

22 
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1 เครื อง 
22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ราคาต ่าสุด  

23 
ซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรม 
12 ชุด 

 

45,600 

 

45,600 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

24 
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
5 เครื อง 

 

85,000 

 

85,000 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

 
 
 
 
 



สรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  เมษายน  2563 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน เมษายน  2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรอจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 

25 
ซื้อครุภัณฑ์เครื องพิมพ์   
1 เครื อง 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ราคาต ่าสุด  

26 
ซื้อครุภัณฑ์เครื องพิมพ์ 
 2 เครื อง 

 

12,600 

 

12,600 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

27 
ซื้อครุภัณฑ์เครื องพิมพ์ 
 1 เครื อง 

 

9,000 

 

9,000 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

28 
ซื้อครุภัณฑ์เครื องพิมพ์ 
 5 เครื อง 

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ราคาต ่าสุด  

29 
ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) 
1 คัน 

820,000 820,000 เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าอุดรธานี บจ.โตโยต้าอุดรธานี 
 
 

 

ราคาต ่าสุด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  เมษายน  2563 
  ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค   ๓ 

วันที่  30 เดือน  เมษายน  2563 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที ่

ตกลงซื้อหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 
1 

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบ
ทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  บ้านปากปวน 
หมู่ที  1,8,10,11 ต่าบลปากปวน อ่าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย 

๖๒๑,๐๐๐ ๖๒๑,๐๐๐ 

 

E-bidding 

หจก.โมเสคดีไซน์แอนด์คอน
สตรัคชั น เสนอราคา 
568,000 บาท 
หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง เสนอ
ราคา 611,000 บาท 

หจก.โมเสคดีไซน์แอนด์
คอนสตรัคชั น เสนอ
ราคา 568,000 บาท 
 

ราคา
ต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 

สทภ.๓/๔/๒๕๖๓ 
ลว 2 เม.ย 2563 

 
2 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบ

ทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น บ้านป่าเป้า  
หมู่ที  5  ต่าบลปากปวน  อ่าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

๑,๑๐๕,๐๐๐ ๑,๐๙๑,๐๐๐ 

 

E-bidding 

หจก.โมเสคดีไซน์แอนด์คอน
สตรัคชั น เสนอราคา 
1,038,000 บาท 
หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง เสนอ
ราคา 1,080,000 บาท 

หจก.โมเสคดีไซน์แอนด์
คอนสตรัคชั น เสนอ
ราคา 
1,038,000 บาท 
 

ราคา
ต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 

สทภ.๓/5/๒๕๖๓ 
ลว 2 เม.ย 2563 

 
3 

ซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 
2,000 ซีซี หรือก่าลังเครื องยนต์ สูงสุดไม่ต ่ากว่า 
110 กิโลวัตต์เครื องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื อน 4 ล้อ 
ส่านักงานทรัพยากรน่้าภาค ๓ ต่าบลหนองนาค่า 
อ่าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 

๑,๕๗๐,๐๐๐ ๑,๕๗๐,๐๐๐ 

 

E-bidding 

บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย 
จ่ากัด เสนอราคา 
1,391,000 บาท 
บริษัท มิตซูอุดร จ่ากัด 
เสนอราคา 1,516,500 บาท 

บริษัท สยามนิสสัน 
กรุงไทย จ่ากัด เสนอ
ราคา 1,391,000 
บาท 
 

ราคา
ต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

สทภ.๓/12/๒๕๖๓ 
ลว 16เม.ย 2563 

 
4 

ซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ที นั ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่
ต ่ากว่า 90 กิโลวัตต์ ส่านักงานทรัพยากรน่้าภาค ๓ 
ต่าบลหนองนาค่า อ่าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี 1 คัน 

๑,๒๘๘,๐๐๐ ๑,๓๖๔,๐๐๐ 

 

E-bidding 

บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย 
จ่ากัด เสนอราคา 
1,251,900 บาท 

พย์ทวีคูณก่อ สร ้าง เสนอราคา  1,77 

บริษัท สยามนิสสัน 
กรุงไทย จ่ากัด เสนอ
ราคา 1,251,900 
บาท  

ราคา
ต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 

สทภ.๓/11/๒๕๖๓ 
ลว 16เม.ย 2563 

 
5 

ซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่่่กว่า 2,400 ซีซีหรือก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่
ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) ส่านักงานทรัพยากรน่้าภาค ๓ 
ต่าบลหนองนาค่า อ่าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี 1 คัน 

๘๒๙,๐๐๐ ๘๒๙,๐๐๐ 

 

E-bidding 

 

บริษัท โตโยต้าอุดรธานี ผู้
จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด เสนอ
ราคา 820,000 บาท 
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย 
จ่ากัด เสนอราคา 823,900 
บาท 

บริษัท โตโยต้าอุดรธานี 
ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า 
จ่ากัด เสนอราคา 
820,000 บาท 
 

ราคา
ต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 

สทภ.๓/15/๒๕๖๓ 
ลว 23เม.ย 2563 

 



สรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  เมษายน  2563 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค   ๓ 

วันที่  30  เดือน  เมษายน  2563 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที ่

ตกลงซื้อหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

6 

ซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ 
ส่านักงานทรัพยากรน่้าภาค ๓ ต่าบลหนองนาค่า อ่าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 3 คัน 

๓,๐๗๕,๐๐๐ ๓,๐๗๕,๐๐๐ 

 

 

E-bidding 

 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย 
จ่ากัด เสนอราคา 
2,568,000 บาท 
บริษัท ชุนหลี ปราจีนบุรี 
จ่ากัด เสนอราคา 
2,814,000 บาท 
บริษัท โตโยต้าอุดรธานี        
ผู้จ่าหน่าย เสนอราคา 
2,895,000 บาท 

บริษัท สยามนิสสัน 
กรุงไทย จ่ากัด เสนอ
ราคา 2,568,000 
บาท  

ราคาต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

สทภ.๓/10/๒๕๖๓ 
ลว 16เม.ย 2563 

7 

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน่้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจ่าชั วคราวบ้านห้วยเตย 
(วัดพัชรกิติยาภาราม) บ้านห้วยเตย หมู่ที  3 ต่าบลหนอง
หว้า อ่าเภอเมืองหนองบัวล่าภู จังหวัดหนองบัวล่าภู 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๙๙,๐๐๐ 

 

 

E-bidding 

บริษัท รีวอลูชั น เอ็นเตอร์
ไพร์ซ จ่ากัด เสนอราคา 
1,790,000 บาท 
หจก. บุญไทยสังขะก่อสร้าง 
เสนอราคา 1,995,500 บาท 
หจก. ชนะโชค คอนสตรัคชั น 
เสนอราคา 1,998,500 บาท 
หจก.อรัญจัตุรัส เสนอราคา 
1,999,500 บาท 
 

บริษัท รีวอลูชั น เอ็น
เตอร์ไพร์ซ จ่ากัด 
เสนอราคา 
1,790,000 บาท 
 

ราคาต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

รอลงนามในสัญญา 

8 

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน่้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ศูนย์เรียนรู้คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระด่าริบ้านห้วยเตย บ้านห้วยเตย หมู่ที  3 ต่าบลหนอง
หว้า อ่าเภอเมืองหนองบัวล่าภู จังหวัดหนองบัวล่าภู 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๙0,๐๐๐ 

 

E-bidding 

หจก. บุญไทยสังขะก่อสร้าง 
เสนอราคา 1,988,500 บาท 
หจก. ชนะโชค คอนสตรัคชั น 
เสนอราคา 1,989,500 บาท 
หจก. อรัญจัตุรัส เสนอราคา 
1,999,500 บาท 
 

หจก. บุญไทยสังขะ
ก่อสร้าง เสนอราคา 
1,978,500 บาท 
 

ราคาต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

รอลงนามในสัญญา 

 

 

 



สรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  เมษายน  2563 
  ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค   ๓ 

วันที่  30 เดือน  เมษายน  2563 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที ่

ตกลงซื้อหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 
9 

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน่้าโรงเรียนบ้านนาดี 
พร้อมระบบกระจายน่้า สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ตามพระราชด่าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี บ้านนาดี หมู่ที  1 ต่าบลโพธิไพศาล อ่าเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๓๙๕,๐๐๐ 

 

E-bidding 

หจก. รุ่งโรจน์ซัพพลาย เสนอ
ราคา 2,389,900 บาท 
หจก. นวภพเอ็นเนอร์จี 
เสนอราคา 2,394,000 บาท 

หจก. รุ่งโรจน์ซัพพลาย 
เสนอราคา 
2,389,900 บาท 
 

ราคา
ต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

รอลงนามในสัญญา 

 
10 

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ห้วยน้่าหมัน สนับสนุนโครงการรักษ์น้่า
เพื อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านหมากแข้ง หมู่ที  4 
ต่าบลกกสะทอน อ่าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

๙,๙๕๐,๐๐๐ ๙,๕๒๑,๐๐๐ 

 

E-bidding 

 
- 

 
- 

 
ราคา
ต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 

อยู่ระหว่างยื น 
เอกสารเสนอราคา 

 
11 

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านแก้งค่าประชาสามัคคี 
สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตาม
พระราชด่าริ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
บ้านแก้งท่าลับ หมู่ที  3 ต่าบลอุ่มจาน อ่าเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๑๓๐,๐๐๐ 

 

 

E-bidding 

บริษัท รีวอลูชั น เอ็นเตอร์
ไพร์ซ เสนอราคา 
1,920,000 บาท  
หจก.ชนะโชค คอนสตรัคชั น 
เสนอราคา 2,126,840 บาท 
หจก.อรัญจัตุรัส เสนอราคา 
2,499,500 บาท 

บริษัท รีวอลูชั น เอ็น
เตอร์ไพร์ซ เสนอราคา 
1,920,000 บาท  
 

 
ราคา
ต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

รอลงนามในสัญญา 

 
12 

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้่าโรงเรียนบ้าน
ไพศาลวิทยา พร้อมระบบกระจายน้่า สนับสนุน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชด่าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีบ้านโพธิไพศาล 
หมู่ที  3 ต่าบลโพธิไพศาล อ่าเภอกุสุมาลย์ จังหวัด
สกลนคร 

๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ 

 
 

E-bidding 

หจก. รุ่งโรจนซ์ัพพลายเสนอ
ราคา 2,694,900 บาท 
หจก. นวภพเอ็นเนอร์จี 
เสนอราคา 2,699,000
บาท 

หจก. รุ่งโรจนซ์ัพ
พลาย  เสนอราคา 
2,694,900 บาท 

 

 
ราคา
ต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 

รอลงนามในสัญญา 

 

 



สรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  เมษายน  2563 
  ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค   ๓ 

วันที่  30 เดือน  เมษายน  2563 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที ่

ตกลงซื้อหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 
13 

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้่าโรงเรียนบ้านกุดฮู 
พร้อมระบบกระจายน้่าสนับสนุนโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ตามพระราชด่ารสิมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี บ้านกดุฮู หมูท่ี  4 ต่าบลโพธิ
ไพศาล อ่าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ 

 

E-bidding 

หจก. อรัญจัตุรัส เสนอราคา 
2,298,000 บาท 
หจก. บุญไทยสังขะก่อสร้าง 
เสนอราคา 2,299,200 บาท 
 

หจก. อรัญจัตุรัส เสนอ
ราคา 2,298,000 
บาท 
 

ราคา
ต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

รอลงนามในสัญญา 

 
14 

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านบอน สหราษฎร์อุทิศ 
สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตาม
พระราชด่าริ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
บ้านบอน หมู่ที  3 ต่าบลนาโพธิ์ อ่าเภอกุสมุาลย์ 
จังหวัดสกลนคร  

๒,30๐,๐๐๐ ๒,๒๔๐,๐๐๐ 

 

 

E-bidding 

หจก. ชนะโชค คอนสตรัคชั น 
เสนอราคา 2,235,820 บาท 
หจก.บุญไทยสังขะก่อสร้าง 
เสนอราคา 2,239,200 บาท 
หจก. อรัญจัตุรัส เสนอราคา 
2,299,500 บาท 
 

หจก. ชนะโชค คอน
สตรัคชั น เสนอราคา 
2,205,820 บาท 
 

 
ราคา
ต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

รอลงนามในสัญญา 

 
15 

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้่าโรงเรียนบ้านห้วย
กอกหนองเค็ม พร้อมระบบกระจายน้่า สนับสนุน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชด่าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีบ้านหนองเค็ม 
หมู่ที  5 ต่าบลโพธิไพศาล อ่าเภอกุสุมาลย์ จังหวัด
สกลนคร 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ 

 

 

E-bidding 

หจก. อรัญจัตุรัส เสนอราคา 
2,398,000 บาท 
หจก. บุญไทยสังขะ
ก่อสร้าง เสนอราคา 
2,399,500 บาท 

หจก. อรัญจัตุรัส เสนอ
ราคา 2,398,000 
บาท 

 
ราคา
ต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

รอลงนามในสัญญา 

 
16 

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้่าอ่างเก็บน้่าบ้านม่วง 
พร้อมระบบกระจายน้่า สนับสนุนโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ตามพระราชด่ารสิมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา บ้าน
ม่วง หมู่ที  5,10 ต่าบลนาโพธิ์ อ่าเภอกุสุมาลย์ 
จังหวัดสกลนคร 

๙,๙50,๐๐๐ ๙,๙๑๔,๐๐๐ 

 
 

E-bidding 

หจก. ชนะโชค คอน
สตรคัชั น เสนอราคา 
9,905,330 บาท  
บริษัท ปานนิติ จ่ากัด เสนอ
ราคา 9,909,000 บาท 

หจก. ชนะโชค คอน
สตรคัชั น เสนอราคา 
9,905,330 บาท 

 
ราคา
ต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 

รอลงนามในสัญญา 



สรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  เมษายน  2563 
  ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค   ๓ 

วันที่  30 เดือน  เมษายน  2563 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที ่

ตกลงซื้อหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 
17 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้่าหว้ยถ่อน บ้านสาว

แล หมู่ที  4 ต่าบลโพธิต์าก อ่าเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย 

๒,๕๒๔,๑๑๐ ๒,๕๑๓,๓๐๐ 

 

E-bidding 

หจก. ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 
เสนอราคา 2,255,000 บาท 
หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง เสนอ
ราคา 2,260,000 บาท 

หจก. ทรัพย์ทวีคูณ
ก่อสร้าง เสนอราคา 
2,255,000 บาท 

ราคา
ต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

รอลงนามในสัญญา 

 
18 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองปฏริูป พร้อมระบบ

กระจายน้่า บ้านปฏิรูป ต่าบลศรีสงคราม อ่าเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

3,117,783.60 750,200 

 

E-bidding 

 
 
- 

 
 
- 

 
ราคา
ต ่าสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

ไม่มีผู้ยื นเอกสาร 
(ยกเลิกประกาศ) 
เลขที  27/2563 
ลว 27 เม.ย 63 

 

 

 

 


