
สรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  2563 
 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรอจ้าง 

 
เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

1 

 

ซื้อวัสดุส ำนักงำนและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

16,360 16,360 เฉพำะเจำะจง 
ร้ำน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลำย 

ร้ำน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลำย 

รำคำ
ต  ำสุด 

ทส0613.1.4/735 
ลว. 30 เม.ย 63 

2 
จ่ำยค่ำบริกำรรักษำควำม
ปลอดภัย 

13,000 13,000 เฉพำะเจำะจง 
บจ.รักษำควำมปลอดภัย เอ็น 
เค ที 

บจ.รักษำควำมปลอดภัย 
เอ็น เค ที 

รำคำ
ต  ำสุด 

ทส0613.1.4/760 
ลว 5 พ.ค. 63 

3 
จ้ำงท ำควำมสะอำดและซ่อม
บ ำรุงแอร์ 

4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำน ส.รุงโรจน์ เอ็นจิเนียริ ง 

 

ร้ำน ส.รุงโรจน์ เอ็นจิเนียริ ง 
รำคำ
ต  ำสุด 

ทส0613.1.4/767 
ลว 7 พ.ค. 63 

4 
 

ซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 5,060 5,060 เฉพำะเจำะจง 
 

บจ. ศรีพลัง เติมเอง 

 

บจ. ศรีพลัง เติมเอง 

 
รำคำ
ต  ำสุด 

ทส0613.10/113 
ลว. 7 พ.ค. 63 

5 ซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 14,327 14,327 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.เชียงอินท์ 

 

หจก.เชียงอินท์ 
 

รำคำ
ต  ำสุด 

ทส0613.11/275 
 ลว. 1 พ.ค. 63 

6 ซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 8,645.10 8,645.10 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.เชียงอินท์ 

 

หจก.เชียงอินท์ 
รำคำ
ต  ำสุด 

ทส0613.11/273 
ลว. 1 พ.ค. 63 

7 
จ้ำงซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและขนส่ง 

7,250 7,250 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนวัฒนสินกำรช่ำง 

 

ร้ำนวัฒนสินกำรช่ำง 
รำคำ
ต  ำสุด 

ทส0613.1.4/769 
ลว. 8 พ.ค. 63 

 

 

 

 



สรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  2563 
 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรอจ้าง 

 
เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

8 จ่ำยค่ำเช่ำเครื องถ่ำยเอกสำร 4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง บจ.ไอคิว โอเอ โซลูชั น บจ.ไอคิว โอเอ โซลูชั น 
รำคำ
ต  ำสุด 

ทส0613.1.4/770 
ลว. 8 พ.ค. 63 

9 ซื้อเครื องอินฟำเรดวัดไข้ 

 

2,996 

 

2,996 เฉพำะเจำะจง นำยชัยณรงค์  เฟื้องระย้ำ นำยชัยณรงค์  เฟื้องระย้ำ 
รำคำ
ต  ำสุด 

ทส0613.1.4/793 
ลว. 14 พ.ค. 63 

10 จ้ำงท ำตรำยำง 

 

1,940 

 

1,940 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดิ ออฟฟิศ ร้ำน ดิ ออฟฟิศ 
รำคำ
ต  ำสุด 

ทส0613.1.4/796 
ลว. 15 พ.ค. 63 

11 
ซื้อวัสดุยำนพำหนะและวัสดุ
ส ำรวจ 

17,600 17,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัฒนสินกำรช่ำง ร้ำนวัฒนสินกำรช่ำง 
 

รำคำ
ต  ำสุด 

ทส0613.1.4/840 
ลว. 22 พ.ค. 63 

12 ซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง 

 

15,460 

 

15,460 เฉพำะเจำะจง หจก.อินโดไชน่ำ เอ็นเนอร์จี หจก.อินโดไชน่ำ เอ็นเนอร์จี 
รำคำ
ต  ำสุด 

ทส0613.6/275 
ลว. 26 พ.ค. 63 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563 

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค   ๓ 
วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  2563 

 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที ่

ตกลงซื้อหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๙๙,๐๐๐ 

 

 

E-bidding 

บริษัท รีวอลูชั น เอ็นเตอร์
ไพร์ซ จ ำกัด เสนอรำคำ 
1,790,000 บำท 
หจก. บุญไทยสังขะก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 1,995,500 บำท 
หจก. ชนะโชค คอนสตรัคชั น 
เสนอรำคำ 1,998,500 บำท 
หจก.อรัญจัตุรัส เสนอรำคำ 
1,999,500 บำท 
 

บริษัท รีวอลูชั น เอ็น
เตอร์ไพร์ซ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 
1,790,000 บำท 
 

รำคำต  ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

สทภ.3/21/2563 
ลว 18 พ.ค. 63 

2 

โครงกำรก่อสร้ำงระบบกระจำยน้ ำด้วยพลังงำน
แสงอำทิตย์ศูนย์เรียนรู้คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ในพระด ำริบำ้นห้วยเตย บ้ำนห้วยเตย หมู่ที  3 
ต ำบลหนองหว้ำ อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัด
หนองบัวล ำภ ู

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๙0,๐๐๐ 

 

E-bidding 

หจก. บุญไทยสังขะก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 1,988,500 บำท 
หจก. ชนะโชค คอนสตรัคชั น 
เสนอรำคำ 1,989,500 บำท 
หจก. อรัญจัตุรัส เสนอรำคำ 
1,999,500 บำท 
 

หจก. บุญไทยสังขะ
ก่อสร้ำง เสนอรำคำ 
1,978,500 บำท 
 

รำคำต  ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

สทภ.3/24/2563 
ลว 19 พ.ค. 63 

 
3 

โครงกำรปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ ำโรงเรียนบ้ำนไพศำล
วิทยำ พร้อมระบบกระจำยน้ ำ สนบัสนุนโครงกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชน ตำมพระรำชด ำริสมเด็จ 
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำร ีบ้ำนโพธิไพศำล 
หมู่ที  3 ต ำบลโพธิไพศำล อ ำเภอกุสุมำลย์     
จังหวัดสกลนคร 

๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ 

 

E-bidding 

หจก. รุ่งโรจน์ซัพพลำยเสนอ
รำคำ 2,694,900 บำท 
หจก. นวภพเอ็นเนอร์จี เสนอ
รำคำ 2,699,000บำท 

หจก. รุ่งโรจน์ซัพ
พลำย  เสนอรำคำ 
2,694,900 บำท 
 

 
รำคำต  ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

สทภ.3/23/2563 
ลว 18 พ.ค. 63 

 

 

โครงกำรก่อสร้ำงระบบกระจำยน้ ำด้วยพลังงำน
แสงอำทิตย์ศูนยฝ์ึกอำชีพเรือนจ ำชั วครำว       
บ้ำนห้วยเตย (วัดพัชรกติิยำภำรำม) บ้ำนห้วยเตย    
หมู่ที  3 ต ำบลหนองหว้ำ อ ำเภอเมือง
หนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู 

1 



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

วันที่  31 เดือน  พฤษภาคม  2563 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที ่

ตกลงซื้อหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 
4 

โครงกำรปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ ำโรงเรียนบ้ำนนำดี 
พร้อมระบบกระจำยน้ ำ สนับสนุนโครงกำรพัฒนำเด็ก
และเยำวชน ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำช
เจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำช
กุมำรี บ้ำนนำดี หมู่ที  1 ต ำบลโพธิไพศำล อ ำเภอ
กุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๓๙๕,๐๐๐ 

 

E-bidding 

หจก. รุ่งโรจน์ซัพพลำย เสนอ
รำคำ 2,389,900 บำท 
หจก. นวภพเอ็นเนอร์จี 
เสนอรำคำ 2,394,000 บำท 

หจก. รุ่งโรจน์ซัพพลำย 
เสนอรำคำ 
2,389,900 บำท 
 

รำคำ
ต  ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

สทภ.3/22/2563 
ลว 18 พ.ค. 63 

 
5 

โครงกำรก่อสร้ำงระบบกระจำยน้ ำด้วยพลังงำน
แสงอำทิตย์ห้วยน้ ำหมัน สนับสนุนโครงกำรรักษ์น้ ำ
เพื อพระแม่ของแผ่นดิน บ้ำนหมำกแข้ง หมู่ที  4 
ต ำบลกกสะทอน อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย 

๙,๙๕๐,๐๐๐ ๙,๕๒๑,๐๐๐ 

 

E-bidding 

บริษัท ปำนนิติ จ ำกัด เสนอ
รำคำ 9,512,000 บำท 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดชนะโชค 
คอนสตรัคชั น เสนอรำคำ 
9,517,000 บำท 

 

บริษัท ปำนนิติ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 
9,512,000 บำท 
 

 
รำคำ
ต  ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 

สทภ.3/27/2563 
ลว 21 พ.ค. 63 

 
6 

โครงกำรก่อสร้ำงระบบกระจำยน้ ำด้วยพลังงำน
แสงอำทิตย์โรงเรียนบ้ำนแก้งค ำประชำสำมัคคี 
สนับสนุนโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน ตำม
พระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธริำชเจ้ำกรม
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
บ้ำนแก้งท่ำลับ หมู่ที  3 ต ำบลอุ่มจำน อ ำเภอ
กุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๑๓๐,๐๐๐ 

 

 

E-bidding 

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

บริษัท รีวอลูชั น เอ็น
เตอร์ไพร์ซ เสนอรำคำ 
1,920,000 บำท  
 

 
รำคำ
ต  ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

สทภ.3/20/2563 
ลว 18 พ.ค. 63 

 

 

 

 

 

 



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

วันที่  31 เดือน  พฤษภาคม  2563 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที ่

ตกลงซื้อหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 
7 

โครงกำรปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ ำโรงเรียนบ้ำนกุดฮู 
พร้อมระบบกระจำยน้ ำสนับสนุนโครงกำรพัฒนำ
เด็กและเยำวชน ตำมพระรำชด ำรสิมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี บ้ำนกดุฮู หมูท่ี  4 ต ำบลโพธิ
ไพศำล อ ำเภอกุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร 

๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ 

 

E-bidding 

หจก. อรัญจัตุรัส เสนอรำคำ 
2,298,000 บำท 
หจก. บุญไทยสังขะก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 2,299,200 บำท 
 

หจก. อรัญจัตุรัส เสนอ
รำคำ 2,298,000 
บำท 
 

รำคำ
ต  ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

สทภ.3/18/2563 
ลว 18 พ.ค. 63 

 
8 

โครงกำรก่อสร้ำงระบบกระจำยน้ ำด้วยพลังงำน
แสงอำทิตย์โรงเรียนบ้ำนบอน สหรำษฎร์อุทิศ 
สนับสนุนโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน ตำม
พระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธริำชเจ้ำกรม
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี 
บ้ำนบอน หมู่ที  3 ต ำบลนำโพธิ์ อ ำเภอกุสมุำลย์ 
จังหวัดสกลนคร  

๒,30๐,๐๐๐ ๒,๒๔๐,๐๐๐ 

 

 

E-bidding 

หจก. ชนะโชค คอนสตรัคชั น 
เสนอรำคำ 2,235,820 บำท 
หจก.บุญไทยสังขะก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 2,239,200 บำท 
หจก. อรัญจัตุรัส เสนอรำคำ 
2,299,500 บำท 
 

หจก. ชนะโชค คอน
สตรัคชั น เสนอรำคำ 
2,205,820 บำท 
 

 
รำคำ
ต  ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

สทภ.3/26/2563 
ลว 19 พ.ค. 63 

 
9 

โครงกำรปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ ำโรงเรียนบ้ำนห้วย
กอกหนองเค็ม พร้อมระบบกระจำยน้ ำ สนับสนุน
โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน ตำมพระรำชด ำริ
สมเด็จพระกนิษฐำธริำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำร ีบ้ำนหนองเค็ม 
หมู่ที  5 ต ำบลโพธิไพศำล อ ำเภอกุสุมำลย์           
จังหวัดสกลนคร 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ 

 

 

E-bidding 

หจก. อรัญจัตุรัส เสนอรำคำ 
2,398,000 บำท 
หจก. บุญไทยสังขะ
ก่อสร้ำง เสนอรำคำ 
2,399,500 บำท 

หจก. อรัญจัตุรัส เสนอ
รำคำ 2,398,000 
บำท 

 
รำคำ
ต  ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

สทภ.3/19/2563 
ลว 18 พ.ค. 63 

 
10 

โครงกำรปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ ำอ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนม่วง 
พร้อมระบบกระจำยน้ ำ สนับสนุนโครงกำรพัฒนำ
เด็กและเยำวชน ตำมพระรำชด ำรสิมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี โรงเรียนบ้ำนม่วงวิทยำ บ้ำน
ม่วง หมู่ที  5,10 ต ำบลนำโพธิ์ อ ำเภอกุสุมำลย์ 
จังหวัดสกลนคร 

๙,๙50,๐๐๐ ๙,๙๑๔,๐๐๐ 

 
 

E-bidding 

หจก. ชนะโชค คอน
สตรคัชั น เสนอรำคำ 
9,905,330 บำท  
บริษัท ปำนนิติ จ ำกัด เสนอ
รำคำ 9,909,000 บำท 

หจก. ชนะโชค คอน
สตรคัชั น เสนอรำคำ 
9,905,330 บำท 

 
รำคำ
ต  ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 

สทภ.3/25/2563 
ลว 19 พ.ค. 63 



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

วันที่  31 เดือน  พฤษภาคม  2563 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที ่

ตกลงซื้อหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 
11 โครงกำรปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ ำหว้ยถ่อน บ้ำนสำว

แล หมู่ที  4 ต ำบลโพธิต์ำก อ ำเภอโพธิ์ตำก จังหวัด
หนองคำย 

๒,๕๒๔,๑๑๐ ๒,๕๑๓,๓๐๐ 

 

E-bidding 

หจก. ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 2,255,000 บำท 
หจก.อุดรอนวัชก่อสร้ำง เสนอ
รำคำ 2,260,000 บำท 

หจก. ทรัพย์ทวีคูณ
ก่อสร้ำง เสนอรำคำ 
2,255,000 บำท 

รำคำ
ต  ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

สทภ.3/16/2563 
ลว 1 พ.ค. 63 

 
12 โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองปฏริูป พร้อมระบบ

กระจำยน้ ำ บ้ำนปฏิรูป ต ำบลศรีสงครำม อ ำเภอ
ศรีสงครำม จังหวัดนครพนม 

3,117,783.60 750,200 

 

E-bidding 

 
 
- 

 
 
- 

 
รำคำ
ต  ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
อยู่ระหว่ำงกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง 

 

 

 

 


