
ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (ทะเบียน
 ผฉ 6744 สงขลา)

15,640.19      15,640.19     เฉพาะเจาะจง  บริษัท โตโยต้าสงขลา 
โดยผู้จ าหน่ายโตโยต้า 

จ ากัด
/15,640.19 บาท

 บริษัท โตโยต้าสงขลา 
โดยผู้จ าหน่ายโตโยต้า 

จ ากัด
/15,640.19 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.031/2561
 ลว.14/03/61

2 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง         6,800.00        6,800.00 เฉพาะเจาะจง  แสงอนันต์ยนต์
/6,800 บาท

 แสงอนันต์ยนต์
/6,800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.029/2561
 ลว.14/03/61

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์       17,400.00 17,400.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์/
17,400 บาท

 หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์/
17,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 024/2561

 ลว.26/03/2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๘

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์       23,800.00 23,800.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท เค พี เอ เซอร์วิส
 จ ากัด/

23,800 บาท

 บริษัท เค พี เอ เซอร์วิส 
จ ากัด/

23,800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 026/2561

 ลว.28/03/2561

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน         1,400.00        1,400.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนา

วิจิตร /
1,400 บาท

 ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนา

วิจิตร /
1,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สตอ 019/2561
ลว.26/03/2561

6 จ้างเหมาบริการ  ท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ขนาด 
1.20x2.40 เมตร

500.00           500.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านเมจิก โดยนายกิตติ
ชัย ด าเนินผล/500 บาท

 ร้านเมจิก โดยนายกิตติชัย
 ด าเนินผล/500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
สตอ 021/2561
 ลว 26 มีค.61

7 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
พร้อมเข้าเล่ม A4

1,400.00        1,400.00       เฉพาะเจาะจง  นายประมูล รัตนวรรณ/
1,400 บาท

 นายประมูล รัตนวรรณ/
1,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
สตอ 020/2561
 ลว 26 มีค.61



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

8 จ้างเหมาบริการเช็คระยะและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและขนส่ง 
(ทะเบียน ขธ 9672 สงขลา)

6,872.08        6,872.08       เฉพาะเจาะจง  บริษัทโตโยต้าสงขลา ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/

6,872.02 บาท

 บริษัทโตโยต้าสงขลา ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/

6,872.02 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.034/2561
ลว 26 มีค.61

9 จ้างเหมาบริการท าป้าย
โครงการฯ 

3,500.00        3,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบัดด้ีกราฟฟิก โดย 
นายศราวุฒิ อังศุวิริยะ

/3,500 บาท

ร้านบัดด้ีกราฟฟิก โดย 
นายศราวุฒิ อังศุวิริยะ

/3,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
ลต 012/2561
ลว 19 มีค.61

10 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
(ทะเบียน(ขพ 2269 สงขลา)

2,712.45        2,712.45       เฉพาะเจาะจง  บริษัท หาดใหญ่ 
มอเตอร์ จ ากัด/
2,712.45 บาท

 บริษัท หาดใหญ่ มอเตอร์
 จ ากัด/2,712.45 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.036/2561
ลว 26 มีค.61

11 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 34,065.00 34,065.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส วัสดุ โดยนาย สุ
พจน์ อ่อนจันทร์/
34,065 บาท

ร้าน ส วัสดุ โดยนาย สุ
พจน์ อ่อนจันทร์/34,065

 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
จพ 024/2561
ลว 26 มีค.61



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

12 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปริน
เตอร์ หมายเลขรหัส สทภ.8 
7430-001-0003-27

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เคพี เซอร์วิส โดย 
นายชัยทวี คงปาน/

1,000 บาท

ร้าน เคพี เซอร์วิส โดย 
นายชัยทวี คงปาน/

1,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
จพ 027/2561
ลว 29 มีค.61

13 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ทะเบียน กล 6893 สงขลา,
ผ 0045 นครศรีธรรมราช 
และ กย 4423 สงขลา

14,027.00 14,027.00 เฉพาะเจาะจง แสงอนันต์ยนต์ โดยนายวี
ระวิทย์ กาลเนาวกุล /

14,027 บาท

แสงอนันต์ยนต์ โดยนายวี
ระวิทย์ กาลเนาวกุล /

14,027 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.032/2561 
ลว 14 มีค.61

14 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ทะเบียน นข 2676 สงขลา

        6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง  เพิม่ทรัพย์แอร์ โดย
นางสาวอุไร จงกลบาน /

6,600 บาท

 เพิม่ทรัพย์แอร์ โดย
นางสาวอุไร จงกลบาน /

6,600 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.035/2561

ลว.26/03/2561

15 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
(น้ ามันดีเซล)

    251,640.00    251,640.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.
แย้มยิ้มบริการ

251,640 บาท

 หจก.
แย้มยิ้มบริการ

251,640 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก.038/2561

 ลว.04/04/2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

16 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง         2,850.00        2,850.00 เฉพาะเจาะจง  แสงอนันต์ยนต์
 โดยนายวีระวิทย์ กาล

เนาวกุล /
2,850 บาท

 แสงอนันต์ยนต์
 โดยนายวีระวิทย์ กาลเนา

วกุล /
2,850 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.037/2561
ลว.4/04/2561

17 บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 
นางสาวชาลินี ทาลมดี

56,350.00 56,350.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาว ชาลินี ทาลมดี/
56,350 บาท

 นางสาว ชาลินี ทาลมดี/
56,350 บาท

เสนอราคาต่ าสุด บันทึกข้อตกลงจ้าง
เลขที่

สทภ.8/18/2561
ลว 20/04/61

18 บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
นางสาวซัลวา ณัชชานนท์

56,350.00 56,350.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาว ชาลินี ทาลมดี/
56,350 บาท

 นางสาว ชาลินี ทาลมดี/
56,350 บาท

เสนอราคาต่ าสุด บันทึกข้อตกลงจ้าง
เลขที่

สทภ.8/17/2561
ลว 20/04/61

19 บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  
นางสาวกรองแก้ว นพสุวรรณ

56,350.00 56,350.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวกรองแก้ว 
นพสุวรรณ/56,350 บาท

 นางสาวกรองแก้ว 
นพสุวรรณ/56,350 บาท

เสนอราคาต่ าสุด บันทึกข้อตกลงจ้าง
เลขที่

สทภ.8/19/2561
ลว 20/04/61



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

20 จ้างเหมาบริการซ่อม
ยานพาหนะแระขนส่ง 
(ทะเบียน นข 2676 สงขลา)

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง  เพิม่ทรัพย์แอร์ โดย
นางสาวอุไร จงกลบาน /

6,600 บาท

 เพิม่ทรัพย์แอร์ โดย
นางสาวอุไร จงกลบาน /

6,600 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
จพ 035/2561

ลว.26/03/2561

21 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน

3,928.05 3,928.05 เฉพาะเจาะจง  ห้างหุน้ส่วน พีทีดี ยะลา
 1431/

3,928.05 บาท

 ห้างหุน้ส่วน พีทีดี ยะลา 
1431/

3,928.05 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
002/2561

ลว. 17/04/2561


