
ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
ขนาด A๔

           780.00           780.00 เฉพาะเจาะจง  นายประมูล รัตนวรรณ
/780 บาท

 นายประมูล รัตนวรรณ
/780 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สตอ 031/2561
 ลว.25/05/61

2 จ้างเหมาบริการท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร

        1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง  กรีนปรินส์ โดย 
น.ส.สุภารัตน์ ด าเนินผล

/1,500 บาท

 กรีนปรินส์ โดย 
น.ส.สุภารัตน์ ด าเนินผล

/1,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สตอ 032/2561
 ลว.25/05/61

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน            780.00 780.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน/
780 บาท

 ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน/
780 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่
 สตอ 033/2561
 ลว.25/05/61

4 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร         3,900.00 3,900.00       เฉพาะเจาะจง  หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์
3,900 บาท

 หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์
3,900 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 035/2561

 ลว.23/05/2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๘

วันที่ ๒ กรกฎาคม 2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

5 จ้างเหมาบริการท าตรายาง 1,550.00        1,550.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านเอ็มเอส มีเดีย 
โดยนายอุดมศักด์ิ เพ็ชร

โชค /1,550 บาท

 ร้านเอ็มเอส มีเดีย 
โดยนายอุดมศักด์ิ เพ็ชร

โชค /1,550 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 036/2561

 ลว 28/05/2561

6 จ้างเหมาบริการ จัดท าป้าย
โครงการรับฟังความคิดเห็น
ตามระเบียบส านันายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ.2558

1,180.00        1,180.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านเพือ่นเอกสาร 
โดยนายธีรพงษ์ โสมสง/

1,180 บาท

 ร้านเพือ่นเอกสาร
 โดยนายธีรพงษ์ โสมสง/

1,180 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สสข 07/2561

ลว. 24/05/2561

7 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
เข้าปกเย็บเล่ม ขนาด A๔

10,450.00      10,450.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านเพือ่นเอกสาร โดย
นายธีรพงษ์ โสมสง/

10,450 บาท

 ร้านเพือ่นเอกสาร โดย
นายธีรพงษ์ โสมสง/

10,450 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
สสข 08/2561

ลว. 24/05/2561

8 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
(ทะเบียน(81-7823 สงขลา)

930.90           930.90          เฉพาะเจาะจง  บริษัท อีซูซุ หาดใหญ่ 
จ ากัด/930.90 บาท

 บริษัท อีซูซุ หาดใหญ่ 
จ ากัด/930.90 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.055/2561
ลว 24 พค.61

9 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
(ทะเบียน(ขพ 2269 สงขลา)

811.06           811.06          เฉพาะเจาะจง  บริษัท หาดใหญ่มอเตอร์
 จ ากัด/811.06 บาท

 บริษัท หาดใหญ่มอเตอร์ 
จ ากัด/811.06 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.052/2561
ลว 22 พค.61



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

10 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
(ทะเบียน กต 9264 สงขลา)

6,350.00        6,350.00       เฉพาะเจาะจง  เพิม่ทรัพย์แอร์โดย 
นางสาวอุไร จงกลบาน/

6,350.00 บาท

 เพิม่ทรัพย์แอร์โดย 
นางสาวอุไร จงกลบาน/

6,350.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.053/2561
ลว 22 พค.61

11 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
(น้ ามันดีเซล)

271,440.00 271,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แย้มยิ้มบริการ
/271,440.00 บาท

หจก.แย้มยิ้มบริการ
/271,440.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.051/2561
ลว 18 พค.61

12 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ทะเบียน ขพ 2578 สงขลา,
ภ 5935 สงขลา และ ขค
2758 สงขลา

7,314.00 7,314.00 เฉพาะเจาะจง แสงอนันต์ยนต์ โดยนายวี
ระวิทย์ กาลเนาวกุล 

7,314.00 บาท

แสงอนันต์ยนต์ โดยนายวี
ระวิทย์ กาลเนาวกุล 

7,314.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.054/2561 
ลว 24 พค.61

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน       16,275.00      16,275.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร่ี/

16,275.00 บาท

 หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร่ี/

16,275.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สสข 09/2561

ลว.01/05/2561

14 จ้างเหมาบริการ (ป้าย
โครงการฯ)

        4,900.00        4,900.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านบัดด้ีกราฟฟิก โดย
นายศราวุฒิ อังศุวิริยะ/

4,900 บาท

 ร้านบัดด้ีกราฟฟิก โดย
นายศราวุฒิ อังศุวิริยะ/

4,900 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
ลต 014/2561

 ลว.31/05/2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

15 จ้างเหมาบริการจัดท าชุด
นิทรรศการ

      45,600.00      45,600.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านเพือ่นเอกสาร
 โดยนายธีระพงษ์ โสมสง

 /
45,600 บาท

 ร้านเพือ่นเอกสาร
 โดยนายธีระพงษ์ โสมสง /

45,600 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
ปน 013/2561

ลว.04/06/2561

16 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
ขนาด A๔

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายประมูล รัตนวรรณ/
3,200 บาท

นายประมูล รัตนวรรณ/
3,200 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สตอ 034/2561
ลว.04/06/2561

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนา

วิจิตร/1,600 บาท

ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนา

วิจิตร/1,600 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สตอ 035/2561
ลว.04/06/2561

18 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน (น้ ามันแก๊สโซฮอล์95)

4,744.58 4,744.58 เฉพาะเจาะจง หจก.แย้มยิ้มบริการ/
4,744.58 บาท

หจก.แย้มยิ้มบริการ/
4,744.58 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.050/2561

ลว.15/05/2561

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง  ก.เคร่ืองเขียน /
1,380.00 บาท

 ก.เคร่ืองเขียน /
1,380.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
ปน 014/2561

ลว.14/06/2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

20 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร A4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านศิริวรรณ โดยนาย
มนัส เอี่ยมเทียม/
1,800.00 บาท

 ร้านศิริวรรณ โดยนาย
มนัส เอี่ยมเทียม/
1,800.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
ปน 015/2561

ลว. 14/06/2561

21 จ้างเหมาบริการเช็คระยะและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

1,490.00 1,490.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.ค็อกพิทเจริญการ
ยาง/

1,490.00 บาท

 หจก.ค็อกพิทเจริญการ
ยาง/

1,490.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
ยล.004/2561

ลว. 11/06/2561

22 จ้างเหมาบริการ (ถ่ายเอกสาร
พร้อมเข้าเล่ม A4)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านอักษราอิมเมจ โดย
นายสุวิจักขณ์ ตรังภัควัต/

6,000.00 บาท

 ร้านอักษราอิมเมจ โดย
นายสุวิจักขณ์ ตรังภัควัต/

6,000.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
ลต 017/2561

ลว. 20/06/2561

23 จ้างเหมาบริการ (ป้าย
โครงการฯ)

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านบัดด้ีกราฟฟิก
 โดยนายศราวุฒิ 

อังศุวิริยะ/
700 บาท

 ร้านบัดด้ีกราฟฟิก
 โดยนายศราวุฒิ อังศุ

วิริยะ/
700 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
ลต 016/2561

ลว. 20/06/2561

24 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและขนส่ง 
(ทะเบียน กล 9815 สงขลา)

2,697.47 2,697.47 เฉพาะเจาะจง  บริษัท อีซูซุ หาดใหญ่ 
จ ากัด/

2,697.47 บาท

 บริษัท อีซูซุ หาดใหญ่ 
จ ากัด/

2,697.47 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.060/2561

ลว.11/06/2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

25 จ้างเหมาบริการเช็คระยะและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ขธ 9672 สงขลา

2,871.35 2,871.35 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/

2,871.35 บาท

 บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/

2,871.35 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
คก.058/2561

ลว.05/06/2561

26 จ้างเหมาบริการเช็คระยะและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ทะเบียน บ 4316 
สงขลา

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง  เพิม่ทรัพย์แอร์/
1,100 บาท

 เพิม่ทรัพย์แอร์/
1,100 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.061/2561

ลว. 11/06/2561

27 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ทะเบียน กต 9264 สงขลา,
นข 9470 สงขลา และ นข
3245 สงขลา

7,147.00 7,147.00 เฉพาะเจาะจง  แสงอนันต์ยนต์
 โดยนายวีรวิทย์
 กาลเนาวกุล/

7,147.00 บาท

 แสงอนันต์ยนต์ 
โดยนายวีรวิทย์ 
กาลเนาวกุล/

7,147.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
คก.059/2561

ลว. 11/06/2561

28 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ทะเบียน กต 5340 สงขลา,

3,140.00 3,140.00 เฉพาะเจาะจง  แสงอนันต์ยนต์ 
โดยนายวีรวิทย์ 
กาลเนาวกุล/

3,140.00 บาท

 แสงอนันต์ยนต์ 
โดยนายวีรวิทย์
 กาลเนาวกุล/

3,140.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
คก.062/2561

ลว. 14/06/2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

29 จ้างเหมาบริการเช็คระยะและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่งทะเบียน 
กข 278 ยะลา

3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง  วิเชียรการไฟฟ้า 
โดยนายปรีดา ชาสงวน/

3,049.50 บาท

 วิเชียรการไฟฟ้า
 โดยนายปรีดา ชาสงวน/

3,049.50 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
คก.057/2561

ลว.05/06/2561

30 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 8,130.00 8,130.00 เฉพาะเจาะจง  แสงอนันต์ยนต์ 
โดยนายวีรวิทย์
 กาลเนาวกุล/
8,130 บาท

 แสงอนันต์ยนต์
 โดยนายวีรวิทย์ 

กาลเนาวกุล/
8,130 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
คก.064/2561

ลว.14/06/2561


