
ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       64,400.00      64,400.00 เฉพาะเจาะจง  แสงอนันต์ยนต์ โดยนาย
วีรวิทย์ กาลเนาวกุล

/64,400 บาท

 แสงอนันต์ยนต์ โดยนายวี
รวิทย์ กาลเนาวกุล
/64,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.039/2561
 ลว.17/04/61

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน         4,600.00        4,600.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนา

วิจิตร
/4,600 บาท

 ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนา

วิจิตร
/4,600 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
จพนศ 02/2561
 ลว.02/05/61

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน         1,750.00 1,750.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน/
1,750 บาท

 ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน/
1,750 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
จพนศ 01/2561
 ลว.01/05/61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๘

วันที่ 1 มิถุนายน 2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน         1,850.00 1,850.00       เฉพาะเจาะจง  ก.เคร่ืองเขียน 
โดยนางสาวกิ้ม แซ่หว่อง

1,850 บาท

 ก.เคร่ืองเขียน 
โดยนางสาวกิ้ม แซ่หว่อง

1,850 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
ปน 010/2561

 ลว.01/05/2561

5 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
พร้อมเข้าเล่ม A4

        2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านศิริววณ โดยนาย
มนัส เอี่ยมเทีย่ม /

2,400 บาท

 ร้านศิริววณ โดยนายมนัส
 เอี่ยมเทีย่ม /
2,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
ปน 011/2561

ลว.01/05/2561

6 จ้างเหมาบริการซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ

38,630.00      38,630.00     เฉพาะเจาะจง  ช่างวัติแอร์ เซอร์วิส โดย
 นายนิวัติ ค าเพ็ง /

38,630 บาท

 ช่างวัติแอร์ เซอร์วิส โดย 
นายนิวัติ ค าเพ็ง /
38,630 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 031/2561

 ลว 04/05/2561

7 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



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

8 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ือง
ขยายเสียง

8,500.00        8,500.00       เฉพาะเจาะจง   ซาวด์เทคนิค มาร์เก็ต
ต้ิง/

8,500 บาท

  ซาวด์เทคนิค มาร์เก็ตต้ิง/
8,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
จพ 029/2561

ลว. 27/04/2561

9 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
(ทะเบียน(ขพ 2269 สงขลา)

4,980.00        4,980.00       เฉพาะเจาะจง  เอกศิลป์กระจกโค้ง/
4,980 บาท

 เอกศิลป์กระจกโค้ง/
4,980 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.048/2561
ลว 3 พค.61

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 400.00           400.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนา

วิจิตร/400 บาท

 ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนา

วิจิตร/400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สตอ 023/2561

ลว 9 พค.61

11 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขนาด A4

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายประมูล รัตนวรรณ/
800 บาท

นายประมูล รัตนวรรณ/
800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สตอ 024/2561

ลว 9 พค.61



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

12 จ้างเหมาบริการท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 x
 2.40 เมตร

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง กรีนปรินส์ โดย 
น.ส สุภารัตน์ ด าเนิน

ผล/500 บาท

กรีนปรินส์ โดย 
น.ส สุภารัตน์ ด าเนินผล/

500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สตอ 025/2561

ลว 9 พค.61

13 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองถ่าย
แบบแปลนและพิมพ์แบบระบบ
ดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์ 
135,000 บาท

หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์ 
135,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
จพ 030/2561 

ลว 4 พค.61

14 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ทะเบียน บ 4316 ยะลา,กล 
4815 สงขลา กต 9264 
สงขลา

        7,090.00        7,090.00 เฉพาะเจาะจง  แสงอนันต์ยนต์/
7,090 บาท

 แสงอนันต์ยนต์/
7,090 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.042/2561

ลว.30/04/2561

15 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ทะเบียน 82-2177 สงขลา,
กธ 9034 สงขลา

        9,951.00        9,951.00 เฉพาะเจาะจง  แสงอนันต์ยนต์/
9,951 บาท

 แสงอนันต์ยนต์/
9,951 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก.046/2561

 ลว.02/05/2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

16 จ้างเหมาบริการเช็คระยะและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะฯ 
ทะเบียน 81-7823 สงขลา

      17,183.13      17,183.13 เฉพาะเจาะจง  บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ 
จ ากัด /

17,183.13 บาท

 บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ 
จ ากัด /

17,183.13 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.047/2561

ลว.02/05/2561

17 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองสูบน้ า 19,450.00 19,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เคนิกยนต์ ซัพพลาย
 แอนด์ เซอร์วิส/
19,450 บาท

หจก.เคนิกยนต์ ซัพพลาย 
แอนด์ เซอร์วิส/19,450 

บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.045/2561

ลว.02/05/2561

18 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
ขนาด A๔

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพือ่นเอกสาร โดย
นายธีรพงษ์ โสมสง/

2,900 บาท

ร้านเพือ่นเอกสาร โดย
นายธีรพงษ์ โสมสง/

2,900 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สสข 04/2561

ลว.10/05/2561

19 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
ขนาด A๔

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพือ่นเอกสาร โดย
นายธีรพงษ์ โสมสง/

8,000 บาท

ร้านเพือ่นเอกสาร โดย
นายธีรพงษ์ โสมสง/

8,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สสข 02/2561

ลว.10/05/2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

20 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
ขนาด A๔

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

 นายประมูล รัตนวรรณ /
1,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สตอ 026/2561
ลว.16/05/2561

21 ซ้ือวัสดุน้ ามันส านักงาน 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนา

วิจิตร/
1,400 บาท

 ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนา

วิจิตร/
1,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
สตอ 028/2561

ลว. 16/05/2561

22 ซ้ือวัสดุน้ าคอมพิวเตอร์ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์/
8,500 บาท

 หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์/
8,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
จพ 032/2561

ลว. 16/05/2561

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,641.00 6,641.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร่ี/

6,641 บาท

 หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร่ี/

6,641 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
จพ 033/2561

ลว. 18/05/2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

24 จ้างเหมาบริการเช็คระยะและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะฯ ทะเบียน กล 
6893 สงขลา

3,012.05 3,012.05 เฉพาะเจาะจง  บริษัท อีซูซุ หาดใหญ/่
3,012.05 บาท

 บริษัท อีซูซุ หาดใหญ/่
3,012.05 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.049/2561

ลว. 15/05/2561

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ์สเตชั่น
เนอร่ี/

6,400 บาท

 หจก.นานาภัณฑ์สเตชั่น
เนอร่ี/

6,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
สสข 03/2561

ลว. 10/05/2561

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ์สเตชั่น
เนอร่ี/

6,400 บาท

 หจก.นานาภัณฑ์สเตชั่น
เนอร่ี/

6,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
สสข 03/2561

ลว. 10/05/2561

27 จ้างเหมาบริการท าป้ายโครงการ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านบัดด้ีกราฟฟิก โดย
นายศราวุฒิ อังศุวิริยะ/

2,100 บาท

 ร้านบัดด้ีกราฟฟิก โดย
นายศราวุฒิ อังศุวิริยะ/

2,100 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
ลต 013/2561

ลว. 21/05/2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

28 จ้างเหมาบริการท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 x
 2.40 เมตร

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง  กรีนปรินส์ โดย 
น.ส.สุภารัตน์ ด าเนินผล/

500 บาท

 กรีนปรินส์ โดย 
น.ส.สุภารัตน์ ด าเนินผล/

500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
สตอ 027/2561

ลว. 16/05/2561

29 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 ใบส่ังซ้ือเลขที ่
สตอ 028/2561

ลว. 16/05/2561

30 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร A4 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง  นายประมูล รัตนวรรณ/
1,400 บาท

 นายประมูล รัตนวรรณ/
1,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
สตอ 026/2561

ลว. 16/05/2561

31 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร A4 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง  ท.ีเค.ก๊อปปี ้แอนด์ 
เซอร์วิส โดยอุมาพร สวน

สมุทร/
3,500 บาท

 ท.ีเค.ก๊อปปี ้แอนด์ 
เซอร์วิส โดยอุมาพร สวน

สมุทร/
3,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
สตอ 029/2561
ลว.18/05/2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

32 จ้างเหมาบริการท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ขนาด 1 x 3 
เมตร

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง  พงศ์นราแกลอร่ี/
1,800 บาท

 พงศ์นราแกลอร่ี/
1,800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
สตอ 030/2561

ลว. 18/05/2561

33 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร่ี/

10,000 บาท

 หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร่ี/

10,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
สสข 06/2561

ลว. 18/05/2561

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,838.00 10,838.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร่ี/

10,838 บาท

 หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร่ี/

10,838 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
สสข 05/2561

ลว. 18/05/2561

35 จ้างเหมาบริการท าตรายาง 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง  ร้าน เอ็ม เอส มีเดีย 
โดยนายอุดมศักด์ิ เพร็

ชโชค/
1,400 บาท

 ร้าน เอ็ม เอส มีเดีย โดย
นายอุดมศักด์ิ เพร็ชโชค/

1,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
จพ 034/2561

ลว. 22/05/2561


