
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2563 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน ธันวาคม  2563 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรอจ้าง 

 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 

 

จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนสินการช่าง ร้านวัฒนสินการช่าง 
ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.1.4/2173 
ลว. 3 ธ.ค  63 

2 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนสินการช่าง ร้านวัฒนสินการช่าง ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.1.4/2174 
ลว. 3 ธ.ค  63 

3 
จ่ายค่าบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง 

 

บจ.รักษาความปลอดภัย 
เอ็น เค ที 

 

บจ.รักษาความปลอดภัย 
เอ็น เค ที 

ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.1.4/2170 
ลว. 3 ธ.ค  63 

4 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2,235 2,235 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. เชียงอินท์ 

 

หจก. เชียงอินท์ 
 

ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.11/688 
ลว. 30 พ.ย  63 

5 จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ไอคิว โอเอ โซลูชั่น บจ.ไอคิว โอเอ โซลูชั่น 
 

ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.1.4/2189 
ลว. 7 ธ.ค  63 

6 
จ่ายค่าบริการกำจัดขยะมูล
ฝอย 

500 500 เฉพาะเจาะจง 
 

เทศบาลตำบลหนองบัว 

 

เทศบาลตำบลหนองบัว 
ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.1.4/2190 
ลว. 8 ธ.ค  63 

7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5,313 5,313 เฉพาะเจาะจง 
 

บจ.เจริญวิทยาเครื่องเขียน 

 

บจ.เจริญวิทยาเครื่องเขียน 
ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.1.4/2209 
ลว. 14 ธ.ค  63 

 

 

 

 



 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2563 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน ธันวาคม  2563 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรอจ้าง 

 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

8 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรือง
ซัพพลาย 

ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.1.4/2211 
ลว. 14 ธ.ค  63 

9 ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง 

 

960 

 

960 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม 
ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.1.4/2228 
ลว. 14 ธ.ค  63 

10 จ้างซ่อมรถ กรณีเร่งด่วน 7,400 7,400 เฉพาะเจาะจง นางจันทนา  เลขะวัฒนะ นางจันทนา  เลขะวัฒนะ 
ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.11/722 
ลว. 21 ธ.ค  63 

11 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ 

800 800 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ
พลาย 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรือง
ซัพพลาย 

 
ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.1.4/2247 
ลว. 21 ธ.ค  63 

12 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

 

6,380 

 

6,380 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนสินการช่าง ร้านวัฒนสินการช่าง 
ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.1.4/2249 
ลว. 21 ธ.ค  63 

 

 

 

 

 



 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2563 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน ธันวาคม  2563 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรอจ้าง 

 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

13 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

39,329.99 39,329.99 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐออโตคาร์ หจก.ณัฐออโตคาร์ 
ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.1.4/2243 
ลว. 21 ธ.ค  63 

14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 

 

20,920 

 

20,920 เฉพาะเจาะจง หจก. อินโดไชน่า เอ็นเนอจี หจก. อินโดไชน่า เอ็นเนอจี 
ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.6/687 
ลว. 21 ธ.ค  63 

15 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

 

12,250 

 

12,250 เฉพาะเจาะจง 
บจก.ไอคิว เซ้าท์อีส โอเอ 
อุดรธานี 

บจก.ไอคิว เซ้าท์อีส โอเอ 
อุดรธานี 

ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.1.4/2276 
ลว. 25 ธ.ค  63 

16 
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

139,800 139,800 เฉพาะเจาะจง บจก.น้ำมันศรีพลัง บจก.น้ำมันศรีพลัง 
 

ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.1.4/2282 
ลว. 28 ธ.ค  63 

17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 

 

49,230 

 

49,230 เฉพาะเจาะจง 
บจก.ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์ 
โฮมมาร์ท 

บจก.ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์ 
โฮมมาร์ท 

ราคา
ต่ำสุด 

ทส0613.1.4/2288 
ลว. 28 ธ.ค  63 

 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2563 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 
วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  2563 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอ
ราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที ่

ตกลงซ้ือหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

1 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ห้วยเม็ก บ้านนาม่วง หมู่ที่ 8  
ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธานี  

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๘๖,๐๐๐ 

 
E-bidding 

กิจการค้าร่วม เอ็นพีแอนด์จี
ที (NP) เสนอราคา 
1,984,000  บาท 

กิจการค้าร่วม เอ็นพี
แอนด์จีที (NP)  
เสนอราคา 
1,984,000  บาท 

 
ราคา
ต่ำสุด 
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

สทภ.๓/21/64 
ลว. 2 ธ.ค 63  

 
2 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์หนองแสง บ้านป่งไฮ หมู่ที่ 1             
ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
E-bidding 

 หจก. อรัญจัตรุัส  เสนอ
ราคา  1,998,500 บาท 
หจก ชนะโชค คอนสตรคัช่ัน 
เสนอราคา 1,999,500 
บาท 

หจก. อรัญจตัุรัส  
เสนอราคา  
1,998,500 บาท 
 

 
ราคา
ต่ำสุด 
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

 
สทภ.๓/22/64 
ลว. 8 ธ.ค 63  

 
3 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ห้วยบุ่งแก้ว บ้านหนองกวาง หมู่ที่ 4 
ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธาน ี

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๘๖,๐๐๐ 

 
E-bidding 

หจก. นวภพเอ็นเนอร์จี 
เสนอราคา 1,984,000 
บาท 
หจก. อรัญจตัุรัส  เสนอ
ราคา  1,998,500 บาท 
 

หจก. นวภพเอ็น
เนอร์จี เสนอราคา 
1,984,000 บาท 
 

 
ราคา
ต่ำสุด 
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

 
สทภ.๓/25/64 
ลว. 8 ธ.ค 63  

 
4 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ห้วยคองเคม็ บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9  
ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด  จงัหวัดบึงกาฬ  

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
E-bidding 

หจก. อรัญจตัุรัส  เสนอ
ราคา  1,998,500 บาท 
หจก ชนะโชค คอนสตรคัช่ัน 
เสนอราคา 1,999,500 
บาท 

หจก. อรัญจตัุรัส  
เสนอราคา  
1,998,500 บาท 
 

 
ราคา
ต่ำสุด 
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

 
สทภ.๓/23/64 
ลว. 8 ธ.ค 63  

 
 
 
 



 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2563 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 
วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  2563 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอ
ราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที ่

ตกลงซ้ือหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

 
5 

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์หนองหวายใหญ่ บ้านเดื่ออุดม หมู่ที่ 13 
ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
E-bidding 

 
กิจการค้าร่วม เอ็นพีแอนด์ที
เอชดับเบิ้ลยู (NP&THW) 
เสนอราคา 1,998,500 
บาท 
หจก. อรัญจตัุรัส  เสนอ
ราคา 1,999,000 บาท 
 

 
กิจการค้าร่วม              
เอ็นพีแอนด์ทีเอช
ดับเบิ้ลยู 
(NP&THW) เสนอ
ราคา 1,998,500 
บาท 

 
ราคา
ต่ำสุด 
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

สทภ.๓/24/64 
ลว. 8 ธ.ค 63  
 

6 

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตร
แปลงใหญ่ ยางพารา ตำบลบงใต้ อำเภอสว่าง 
แดนดิน จังหวัดสกลนคร 

๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๘98,8๐๐ 

 
E-bidding 

 กิจการค้าร่วม หา้งหุ้นส่วน
จำกัด ส.ทานตะวัน และ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภพ
เอ็นเนอร์จี และ บริษัท เก
รทเทค จำกัด เสนอราคา 
9,894,000  บาท  
หจก ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 
เสนอราคา 9,898,700 
บาท  

กิจการค้าร่วม ห้าง
หุ้นส่วนจำกัด ส.
ทานตะวัน และ ห้าง
หุ้นส่วนจำกัด นวภพ
เอ็นเนอร์จี และ 
บริษัท เกรทเทค 
จำกัด เสนอราคา 
9,894,000  บาท 

 
ราคา
ต่ำสุด 
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

สทภ.๓/20/64 
ลว. 2 ธ.ค 63  

 
7 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตร

แปลงใหญ่ นาข้าว ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่าง 
แดนดิน จังหวัดสกลนคร   

๙,๙๐๐,๐๐๐ 

 

๙,๘๙๗,๖๐๐ 

 
E-bidding 

-  
- 

 
ราคา
ต่ำสุด 
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

 
ยกเลิกประกาศ 
และลงประกาศ
ใหม่แล้ว 

 
 
 



 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2563 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 
วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  2563 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอ
ราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที ่

ตกลงซ้ือหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

8 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตร
แปลงใหญ่ ส่งเสริมราชินีข้าวเหนียว หมู่ที่ 1   
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธาน ี

9,900,000 9,899,600 
 
E-bidding 

 
- 

 
- 

 
ราคา
ต่ำสุด 
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

 
ประกาศเอกสาร
ประกวดราคา 

 
9 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ฝายโคกโสกลึก บ้านโนนสมบูรณ์                 
หมู่ที่ 8  ตำบลนามะเฟือง  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  
จังหวัดหนองบัวลำภ ู

2,000,000 1,983,000 
 
E-bidding 

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกดั 
(มหาชน) เสนอราคา 
1,981,580 บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะโชค 
คอนสตรัคช่ัน เสนอราคา 
1,982,000 บาท 

บริษัท โซลาร์ตรอน 
จำกัด (มหาชน) 
เสนอราคา 
1,981,580 บาท 
 

 
ราคา
ต่ำสุด 
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

 
รอลงนามใน
สัญญา 

 
10 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ฝายใหม่  บ้านหนองบัวเงินหมู่ที่ 3  
ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภ ู

2,000,000 2,000,000 
 
E-bidding 

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกดั 
(มหาชน) เสนอราคา 
1,998,580 บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะโชค 
คอนสตรัคช่ัน เสนอราคา 
1,999,000 บาท 

บริษัท โซลาร์ตรอน 
จำกัด (มหาชน) 
เสนอราคา 
1,998,580 บาท 
 

 
ราคา
ต่ำสุด 
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

 
รอลงนามใน
สัญญา 

 
11 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์บ้านนาหว้าน้อย  สนบัสนุนโครงการรักษ์
น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านนาหว้าน้อย หมูที่ 3 
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

8,000,000 8,000,000 

 
E-bidding 

-  
- 

 
ราคา
ต่ำสุด 
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

 
ประกาศเอกสาร
ประกวดราคา 

 
 
 
 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในรอบเดือน  ธันวาคม  2563 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  2563 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอ
ราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที ่

ตกลงซ้ือหรอจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

12 
โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเซิม    
บ้านนาวัว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

๕๖๒,๐๐๐ ๕๖๑,๙๐๐  
E-bidding 

 
- 

 
- 

 
ราคา
ต่ำสุด 
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

 
ยกเลิกประกาศ 
และลงประกาศ
ใหม่แล้ว 

 
13 โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน  

บ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์      
จังหวัดสกลนคร 

๗๓๑,๖๐๐ ๗๒๓,๗๐๐  
E-bidding 

- 
- 
 

 
ราคา
ต่ำสุด 
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

 
ยกเลิกประกาศ 
และลงประกาศ
ใหม่แล้ว 

 
14 

โครงการบำรุงรักษาระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำพาน 
บ้านสร้างคอม ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม 
จังหวัดอุดรธาน ี

๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๖๙๙,๕๐๐  
E-bidding 

- 
- 
 

 
ราคา
ต่ำสุด 
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

 
ประกาศเอกสาร
ประกวดราคา 

 
 


