
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน ตุลาคม  2563 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน ตุลาคม  2563 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรอจ้าง 

 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 
 

-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง- - - เฉพาะเจาะจง - - 

ราคา
ต่ำสุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 
วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  2563 

 

ลำดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที ่

ตกลงซื้อหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 
1 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์หนองซ่ง บ้านโนนโพธ์ิทอง หมู่ที่ 13 
ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย  

2,000,000 2,000,000 

 

E-bidding 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรญั
จัตุรสั เสนอราคา
1,998,000 บาท       
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะโชค 
คอนสตรัคช่ัน เสนอราคา 
1,999,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
อรัญจัตรุัส เสนอ
ราคา 1,998,000 
บาท 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
สทภ.3/1/2564 
ลว 30 ต.ค 63 

 
2 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำเชียงอาด หมู่ที่ 4,5,12 
ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพสิยั จังหวัด
หนองคาย 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

E-bidding 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรญั
จัตุรสั เสนอราคา
1,998,000 บาท       
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะโชค 
คอนสตรัคช่ัน เสนอราคา 
1,999,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
อรัญจัตรุัส เสนอ
ราคา 1,998,000 
บาท 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

สทภ.3/2/2564 
ลว 30 ต.ค 63 

 
3 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ห้วยตา่งคำ บ้านนาตาลเหนือ หมู่ที่ 2 
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จงัหวัดหนองคาย 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

E-bidding 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรญั
จัตุรสั เสนอราคา
1,998,000 บาท       
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะโชค 
คอนสตรัคช่ัน เสนอราคา 
1,999,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
อรัญจัตรุัส เสนอ
ราคา 1,998,000 
บาท 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

สทภ.3/3/2564 
ลว 30 ต.ค 63 

 
4 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ห้วยน้ำฮวย บ้านนาซ่าว หมู่ที่ 1 ตำบล
นาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

E-bidding 

 
หจก.บุ่งคล้าก่อสร้าง เสนอ
ราคา 1,998,000 บาท  
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะโชค 
คอนสตรัคช่ัน  
เสนอราคา 1,998,500 
บาท 

 
หจก.บุ่งคล้าก่อสร้าง 
เสนอราคา 
1,998,000 บาท  
 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
สทภ.3/4/2564 
ลว 30 ต.ค 63 

 

 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  2563 
 

ลำดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที ่

ตกลงซื้อหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 
5 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์หนองสระใหญ่ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 
ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๙๙,๐๐๐ 

 

E-bidding 

 
หจก.บุ่งคล้าก่อสร้าง เสนอ
ราคา 1,998,000 บาท  
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะโชค 
คอนสตรัคช่ัน  
เสนอราคา 1,998,500 
บาท 

 
หจก.บุ่งคล้าก่อสร้าง 
เสนอราคา 
1,998,000 บาท  
 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
สทภ.3/5/2564 
ลว 30 ต.ค 63 

 
6 

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์หนองบัวรวม บ้านโคกไพศาล หมู่ที่ 9 
ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนวิาส จังหวัด
สกลนคร 

๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ 

 

E-bidding 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์
ทวีคูณก่อสร้าง เสนอราคา 
4,398,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ทรัพย์ทวีคูณ
ก่อสร้าง เสนอราคา 
4,398,000 บาท 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
สทภ.3/6/2564 
ลว 30 ต.ค 63 

 
7 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์หนองหัวช้าง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1,8 
ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

E-bidding 

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์
ทวีคูณก่อสร้าง เสนอราคา 
1,998,500 บาท 

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ทรัพย์ทวีคูณ
ก่อสร้าง เสนอราคา 
1,998,500 บาท 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
สทภ.3/7/2564 
ลว 30 ต.ค 63 

 
8 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์หนองใหญ่ บ้านเหมือดแอ หมู่ที่ 5 
ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

E-bidding 

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์
ทวีคูณก่อสร้าง เสนอราคา 
1,998,500 บาท 

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ทรัพย์ทวีคูณ
ก่อสร้าง เสนอราคา 
1,998,500 บาท 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
สทภ.3/8/2564 
ลว 30 ต.ค 63 

 

 

 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  2563 
 

ลำดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที ่

ตกลงซื้อหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 
9 

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ สนับสนุนฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชินีนาถ บ้านทางหลวง 
บ้านทางหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๙๙๙,๐๐๐ 

 

E-bidding 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์
ทวีคูณก่อสร้าง เสนอราคา 
4,997,500 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ทรัพย์ทวีคูณ
ก่อสร้าง เสนอราคา 
4,925,200 บาท 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
สทภ.3/9/2564 
ลว 30 ต.ค 63 

 
10 

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หมู่ที่ 
3,4 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๙๙๖,๐๐๐ 

 

E-bidding 

บริษัท ปานนิติ จำกัด เสนอ
ราคา 2,994,500 บาท 

บริษัท ปานนิติ 
จำกัด เสนอราคา 
2,994,500 บาท 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
สทภ.3/10/2564 
ลว 30 ต.ค 63 

 
11 

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน       
บ้านนาปอ สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี บ้านนาปอ หมู่ที4่ ตำบลแสงภา อำเภอ
นาแห้ว จังหวัดเลย 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๔๙๙,๐๐๐ 

 

E-bidding 

บริษัท ปานนิติ จำกัด เสนอ
ราคา 3,497,500 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะโชค 
คอนสตรัคช่ัน เสนอราคา 
3,498,000 บาท 

บริษัท ปานนิติ 
จำกัด เสนอราคา 
3,452,300 บาท 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
สทภ.3/11/2564 
ลว 30 ต.ค 63 

 
12 

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิม
ราษฎร์บำรุง สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี บ้านห้วยลาด หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๔๙๙,๐๐๐ 

 

E-bidding 

บริษัท ปานนิติ จำกัด เสนอ
ราคา 3,497,500 บาท  
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะโชค 
คอนสตรัคช่ัน เสนอราคา 
3,498,000บาท  
หจก.บุ่งคล้าก่อสร้าง เสนอ
ราคา 3,499,000 บาท  

 

บริษัท ปานนิติ 
จำกัด เสนอราคา 
3,452,300บาท  
  

 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
สทภ.3/12/2564 
ลว 30 ต.ค 63 

 

 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  2563 
 

ลำดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที ่

ตกลงซื้อหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 
13 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำคำหลวง บ้านเหล่าใหญ่            
หมู่ที่ 2 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัด
สกลนคร 

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๑๙๘,๐๐๐ 

 

E-bidding 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์
ซัพพลาย(สหมอเตอร์) เสนอ
ราคา 2,195,900 บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะโชค 
คอนสตรัคช่ัน เสนอราคา 
2,198,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
รุ่งโรจน์ซัพพลาย 
(สหมอเตอร์)   
เสนอราคา 
2,195,900 บาท 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
สทภ.3/13/2564 
ลว 30 ต.ค 63 

 
14 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์หนองบ่อหลุบ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 9 
ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๙๗,๐๐๐ 

 

E-bidding 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์
ซัพพลาย(สหมอเตอร์) เสนอ
ราคา 1,994,900 บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะโชค 
คอนสตรัคช่ัน เสนอราคา 
1,997,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
รุ่งโรจน์ซัพพลาย
(สหมอเตอร์) เสนอ
ราคา 1,994,900 
บาท 

 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
สทภ.3/14/2564 
ลว 30 ต.ค 63 

 
15 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์หนองหวาย บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4 
ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๙๗,๐๐๐ 

 

E-bidding 

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์
ซัพพลาย(สหมอเตอร์) เสนอ
ราคา 1,994,900 บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะโชค 
คอนสตรัคช่ัน เสนอราคา 
1,997,000 บาท 

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
รุ่งโรจน์ซัพพลาย
(สหมอเตอร์) เสนอ
ราคา 1,994,900 
บาท 

 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
สทภ.3/15/2564 
ลว 30 ต.ค 63 

 
16 

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์หนองหวายใหญ่ บ้านเดื่ออุดม หมู่ที่ 13 
ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

E-bidding 

 
- 

 
- 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

ประกาศจัดซ้ือจัด
จ้างใหม่และอยู่
ในช่วงตรวจสอบ
พิจารณาผล 

 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  2563 
 

ลำดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที ่

ตกลงซื้อหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 
17 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ห้วยเม็ก บ้านนาม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลนา
บัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๘๖,๐๐๐ 

 

E-bidding 

-  
- 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
ประกาศจัดซ้ือจัด
จ้างใหม่และอยู่
ในช่วงตรวจสอบ
พิจารณาผล 

 
18 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์หนองแสง บ้านป่งไฮ หมู่ที่ 1             
ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

E-bidding 

 
- 

 
- 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
ประกาศจัดซ้ือจัด
จ้างใหม่และอยู่
ในช่วงตรวจสอบ
พิจารณาผล 

 
19 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ห้วยบุ่งแก้ว บ้านหนองกวาง หมู่ที่ 4 
ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธาน ี

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๘๖,๐๐๐ 

 

E-bidding 

 
- 

 
- 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
ประกาศจัดซ้ือจัด
จ้างใหม่และอยู่
ในช่วงตรวจสอบ
พิจารณาผล 

 
20 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ห้วยคองเคม็ บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9  
ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด  จงัหวัดบึงกาฬ  

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

E-bidding 

 
- 

 
- 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
ประกาศจัดซ้ือจัด
จ้างใหม่และอยู่
ในช่วงตรวจสอบ
พิจารณาผล 

 

 

 

 

 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  2563 
 

ลำดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที ่

ตกลงซื้อหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 
21 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตร

แปลงใหญ่ นาข้าว ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดน
ดิน จังหวัดสกลนคร   

๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๘๙๙,๒๐๐ 

 

E-bidding 

-  
- 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
ประกาศร่างเอกสาร
ประกวดราคา 

 
22 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตร

แปลงใหญ่ ยางพารา ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดน
ดิน จังหวัดสกลนคร 

๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๘98,8๐๐ 

 

E-bidding 

 
- 

 
- 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
ประกาศร่างเอกสาร
ประกวดราคา 

 
23 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตร

แปลงใหญ่ (นาข้าว) บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ ๒ 
ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ 

๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๘๘๙,๐๐๐ 

 

E-bidding 

 
- 

 
- 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
ประกาศร่างเอกสาร
ประกวดราคา 

 
24 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตร

แปลงใหญ่ ขยายพันธ์ุข้าวหอมมะลิ ตำบลบ้านข่า 
อำเภอศรสีงคราม จังหวดันครพนม 

๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๘๙๒,๓๐๐ 

 

E-bidding 

- -  
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
ประกาศร่างเอกสาร
ประกวดราคา 

 

 

 

 

 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  2563 
 

ลำดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที ่

ตกลงซื้อหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 
25 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตร

แปลงใหญ่ (กล้วยหอม) ตำบลวังหลวง อำเภอเฝา้ไร่ 
จังหวัดหนองคาย 

๔,๙๕๐,๐๐๐ ๔,๙๔๙,๐๐๐ 

 

E-bidding 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรญั
จัตุรสั เสนอราคา 
4,947,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
อรัญจัตรุัส             
เสนอราคา 
4,947,000 บาท 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
รอลงนามในสัญญา 

 
26 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตร

แปลงใหญ่ (ผัก/สมุนไพร)  ตำบลพรานพร้าว อำเภอ
ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย   

๔,๙๕๐,๐๐๐ ๔,๙๔๙,๐๐๐ 

 

E-bidding 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์
ซัพพลาย เสนอราคา 
4,947,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
รุ่งโรจน์ซัพพลาย 
เสนอราคา 
4,947,000 บาท 

 
ราคาต่ำสุด 
คุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

 
รอลงนามในสัญญา 

 


