
ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 17,850.00      17,850.00     เฉพาะเจาะจง  ร้าน พ ตระกูลพันธ์
เกษตร ก่อสร้าง โดย

นายธนบดินทร์ฯ
/17,850 บาท

 ร้าน พ ตระกูลพันธ์
เกษตร ก่อสร้าง โดย

นายธนบดินทร์ฯ
/17,850 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
ลต 007/2561
 ลว.19/02/61

2 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิมพ์เตอร์ (รหัส สทภ.8 
7440-001-0001-25)

      10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง  ป๊อปมือถือและ
คอมพิวเตอร์

/10,000 บาท

 ป๊อปมือถือและ
คอมพิวเตอร์

/10,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
ลต 008/2561
 ลว.19/02/61

3 จ้างเหมาบริการท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร)

           500.00 500.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านเมจิกโดยนายกิตติ
ชัย ด าเนินผล
500 บาท

 ร้านเมจิกโดยนาย
กิตติชัย ด าเนินผล

500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
สตอ 014/2561

 ลว.13/02/2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๘

วันที่ ๒ เมษายน 2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

4 จ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร 
พร้อมเข้าเล่ม ขนาด A4

        2,225.00        2,225.00 เฉพาะเจาะจง  นายประมูล รัตนวร
รณ 2,225 บาท

 นายประมูล รัตนวร
รณ 2,225 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สตอ 015/2561
ลว.13/02/2561

5 จ้างเหมาบริการท าป้ายโครงการ
ประชุมฯ 

        3,750.00        3,750.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างหุน้ส่วนสามัญ
กราฟฟิคมีเดียโดยนาย

วีระศักด์ิ คงคืน /
3,750 บาท

 ห้างหุน้ส่วนสามัญ
กราฟฟิคมีเดียโดยนาย

วีระศักด์ิ คงคืน /
3,750 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
ปน 009/2561

ลว.21/02/2561

6 จ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร 
พร้อมเข้าเล่ม ขนาด A4

3,150.00        3,150.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านศิริวรรณ โดยนาย
มนัส เอี่ยมเทียม/

3,150 บาท

 ร้านศิริวรรณ โดย
นายมนัส เอี่ยมเทียม/

3,150 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
ปน 008/2561
 ลว 21 กพ.61

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,100.00        2,100.00       เฉพาะเจาะจง  ก.เคร่ืองเขียน/
2,100 บาท

 ก.เคร่ืองเขียน/
2,100 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
ปน 007/2561
 ลว 21 กพ.61



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

8 ถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม ขนาด
 A4

4,000.00        4,000.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านอักษราอิมเมจ 
โดยนายสุวิจักขณ์ ตรัง
ภควัต/4,000 บาท

 ร้านอักษราอิมเมจ 
โดยนายสุวิจักขณ์ ตรัง
ภควัต/4,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
ลต 009/2561
ลว 22 กพ.61

9 จ้างเหมาบริการท าป้าย
โครงการฯ 

1,400.00        1,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบัดด้ีกราฟฟิก โดย
 นายศราวุฒิ อังศุวิริยะ

/1,400 บาท

ร้านบัดด้ีกราฟฟิก โดย
 นายศราวุฒิ อังศุวิริยะ

/1,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
ลต 010/2561
ลว 22 กพ.61

10 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
พร้อมเข้าเล่ม A4

3,200.00        3,200.00       เฉพาะเจาะจง  ที เค ก๊อปปี ้แอนด์ 
เซอร์วิส โดยอุมาพร 

สวนสมุทร/3,200 บาท

 ที เค ก๊อปปี ้แอนด์ 
เซอร์วิส โดยอุมาพร 
สวนสมุทร/3,200 

บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สตอ 011/2561

ลว 6 กพ.61

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 51,022.00 51,022.00 เฉพาะเจาะจง มอร์เกทเซ็นเตอร์
/51,022 บาท

มอร์เกทเซ็นเตอร์
/51,022 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
จพ 021/2561
ลว 28 กพ.61



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 23,850.00 23,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิติพงศ์ค้าไม้ โดย
นายนิติพงศ์ ชูเศษ/

23,850 บาท

ร้านนิติพงศ์ค้าไม้ โดย
นายนิติพงศ์ ชูเศษ/

23,850 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
ลต 011/2561
ลว 28 กพ.61

13 จ้างเหมาบริการเช็คระยะและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และขนส่ง (ทะเบียน กอ 3144
 สงขลา) รหัส สทภ.8 
2320-008-0003-29

4,802.16 4,802.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.วินิต จ ากัด /
4,820.16 บาท

บริษัท จ.วินิต จ ากัด /
4,820.16 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.024/2561 
ลว 26 กพ.61

14 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
พร้อมเข้าเล่ม ขนาด A4

        7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง  นายประมูล รัตนวร
รณ /

7,500 บาท

 นายประมูล รัตนวร
รณ /

7,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สตอ 006/2561
ลว.19/01/2561

15 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ทะเบียน กม 9470 
สงขลา

      34,282.80      34,282.80 เฉพาะเจาะจง  ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 
สหดีเซลกลการ

34,282.80 บาท

 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 
สหดีเซลกลการ

34,282.80 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก.027/2561

 ลว.27/02/2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

16 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ทะเบียน กต 9627 
สงขลา

      36,000.00      36,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้าน เค.เจ.ออโต้ 
แอนด์ เซอร์วิส โดย

นายศุภโชค ฉันทกุล /
36,000 บาท

 ร้าน เค.เจ.ออโต้ 
แอนด์ เซอร์วิส โดย

นายศุภโชค ฉันทกุล /
36,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.025/2561

ลว.26/02/2561

17 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ทะเบียน กล 6893 
สงขลา

6,690.00 6,690.00 เฉพาะเจาะจง เพิม่ทรัพย์แอร์ โดย
นางอุไร จงกลบาน /

6,690 บาท

เพิม่ทรัพย์แอร์ โดย
นางอุไร จงกลบาน /

6,690 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.026/2561
ลว 27/02/61

18 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561

      10,696.00      10,696.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.ศรีธรรมบริการ /
10,696 บาท

 หจก.ศรีธรรมบริการ /
10,696 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สตอ 007/2561
ลว.1/02/2561

19 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ทะเบียน ขธ 9672 
สงขลา

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง  แสงอนันต์ยนต์
 โดยนายวีระวิทย์
 กาลเนาวกุล /
3,852 บาท

 แสงอนันต์ยนต์
 โดยนายวีระวิทย์
 กาลเนาวกุล /
3,852 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.028/2561

ลว. 5/03/2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,810.00 3,810.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ์ 
สเตชั่นเนอร่ี /
3,810 บาท

 หจก.นานาภัณฑ์ 
สเตชั่นเนอร่ี /
3,810 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
จพ 023/2561

ลว.20/03/2561

21 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปริน
เตอร์

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านเคพี เซอร์วิสโดย
นายชัยทวี คงปาน/

3,800 บาท

 ร้านเคพี เซอร์วิสโดย
นายชัยทวี คงปาน/

3,800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
จพ 022/2561

ลว. 13/03/2561

22 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมตรกระบอกสูบ ไม่ต่ า
กว่า ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี

1,718,000.00 1,718,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สยาม นิสสัน
ปัตตานี (2000) จ ากัด

 /
1,718,000 บาท

 บริษัท สยาม นิสสัน
ปัตตานี (2000) 

จ ากัด /
1,718,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที ่
1/2561

ลว.12/02/2561

23 ซ้ือครุภัณฑ์โปรแกรมลิขสิทธิ ์
เพือ่การจัดการแผนทีแ่ละวอ
เคราะห์เชิงพืน้ทีด้่านทรัพยากร
น้ า ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 
8 ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่
 จังหวัดสงขลา

102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท จีไอเอส จ ากัด /
102,000 บาท

 บริษัท จีไอเอส จ ากัด /
102,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
จพ.018/2561
ลว.6/02/2561


