
ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน         4,080.00        4,080.00 เฉพาะเจาะจง  ก.เคร่ืองเขียน โดย 
นางสาวกิ้ม แซ่หว่อง

/4,080 บาท

 ก.เคร่ืองเขียน โดย 
นางสาวกิ้ม แซ่หว่อง

/4,080 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
ปน 016/2561
 ลว.19/06/61

2 จ้างเหมาบริการท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) 1x3 
เมตร

        3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง  หสม.กราฟฟิกมีเดีย
โฆษณา

โดยนายวีระศักด์ิ คงคืน
/3,000 บาท

 หสม.กราฟฟิกมีเดีย
โฆษณา

โดยนายวีระศักด์ิ คงคืน
/3,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
ปน 018/2561
 ลว.19/06/61

3 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร A4         4,800.00 4,800.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านศิริวรรณ โดยนาย
มนัส เอี่ยมเทียม/

4,800 บาท

 ร้านศิริวรรณ โดยนาย
มนัส เอี่ยมเทียม/

4,800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่
 ปน 017/2561
 ลว.19/06/61

4 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
(ทะเบียน น 8254 พัทลุง)

      13,200.00 13,200.00     เฉพาะเจาะจง  เพิม่ทรัพย์แอร์ โดย
นางสาวอุไร จงกลบาน

13,200 บาท

 เพิม่ทรัพย์แอร์ โดย
นางสาวอุไร จงกลบาน

13,200 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก.056/2561

 ลว.05/06/2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๘

วันที่ 1 สิงหาคม 2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

5 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

10,111.50      10,111.50     เฉพาะเจาะจง  หจก.ศรีธรรมบริการ /
10,111.50 บาท

 หจก.ศรีธรรมบริการ /
10,111.50 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพนศ 03/2561

 ลว 01/06/2561

6 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

14,445.00      14,445.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.ศรีธรรมบริการ/
14,445 บาท

 หจก.ศรีธรรมบริการ/
14,445 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สตอ 036/2561
ลว.04/06/2561

7 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
ขนาด A๔ พร้อมเข้ารูปเล่ม

4,320.00        4,320.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านศิริวรรณ โดยนาย
มนัส เอี่ยมเทียม/

4,320 บาท

 ร้านศิริวรรณ โดยนาย
มนัส เอี่ยมเทียม/

4,320 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
ปน 019/2561

ลว. 02/07/2561

8 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
(น้ ามันดีเซล)

262,440.00    262,440.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.แย้มยิ้มบริการ/
262,440 บาท

 หจก.แย้มยิ้มบริการ/
262,440 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
คก.068/2561
ลว 27 ม.ิย.61

9 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
(ทะเบียน 6 กญ 5625 กทม)

7,523.71        7,523.71       เฉพาะเจาะจง  หจก.แย้มยิ้มบริการ/
262,440 บาท

 บริษัท โตโยต้าสงขลา 
ผู้จ าหน่าย โตโยต้า จ ากัด 
จ ากัด/7,523.71 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.065/2561
ลว 21 มิย.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)

22,000.00      22,000.00     เฉพาะเจาะจง  ร้าน เค.เจ.ออโต้ แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายศุภโชค 
ฉันทกุล/22,000.00 

บาท

 ร้าน เค.เจ.ออโต้ แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายศุภโชค 

ฉันทกุล/22,000.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.069/2561
ลว 27 มิย.61

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,480.00 4,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนา

วิจิตร
/4,480.00 บาท

ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนา

วิจิตร
/4,480.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สตอ 038/2561

ลว 2 กค.61

12 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
พร้อมเข้าเล่ม A4

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายประมูล รัตนวรรณ/
8,400.00 บาท

นายประมูล รัตนวรรณ/
8,400.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
039/2561 
ลว 2 กค.61

13 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(เคร่ืองสูบน้ า จ านวน 3 เคร่ือง)

        2,100.00        2,100.00 เฉพาะเจาะจง  วอเชียรการไฟฟ้า โดย
นายปรีดา ชาสงวน/
2,100.00 บาท

 วอเชียรการไฟฟ้า โดย
นายปรีดา ชาสงวน/
2,100.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.067/2561

ลว.27/06/2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,995.00 1,995.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร์ร่ี

/1,995.00 บาท

หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร์ร่ี

/1,995.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
ยล.005/2561
ลว 16 กค.61

15 จ้างเหมาบริการซ่อม
เคร่ืองสูบน้ า รหัส สบจ.
4320-002-0001220

        4,066.00        4,066.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.สหดีเซลกลการ /
4,066.00 บาท

 หจก.สหดีเซลกลการ /
4,066.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
คก.071/2561

ลว.13/07/2561

16 จ้างเหมาบริการ (ป้าย
โครงการฯ)

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัดด้ี กราฟฟิก โดย
นายสราวุฒิ อังศุวิริยะ/

1,400 บาท

ร้านบัดด้ี กราฟฟิก โดย
นายสราวุฒิ อังศุวิริยะ/

1,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
ลต 018/2561

ลว.16/07/2561

17 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ กม
 9470 สข

1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง อู่คลินิคยนต์/1,760 บาท อู่คลินิคยนต์/1,760 บาท เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
จพนศ 07/2561
ลว.16/07/2561

18 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

4,080.00 4,080.00 เฉพาะเจาะจง เพชรรัตน์คอมพิวเตอร์/
4,080.00 บาท

เพชรรัตน์คอมพิวเตอร์/
4,080.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
จพนศ 06/2561
ลว.16/07/2561



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กระเป๋าใส่
เอกสาร)

6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ์สเตชั่น
เนอร่ี /

6,080.00 บาท

 หจก.นานาภัณฑ์สเตชั่น
เนอร่ี /

6,080.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สสข.13/2561

ลว.17/07/2561

20 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
A4 และ A3

10,640.00 10,640.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านเพือ่นเอกสาร โดย
นายธีระพงษ์ โสมสง/
10,640.00 บาท

 ร้านเพือ่นเอกสาร โดย
นายธีระพงษ์ โสมสง/
10,640.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่
สสข.14/2561

ลว. 17/07/2561

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 23,374.00 23,374.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร่ี/

23,374.00บาท

 หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร่ี/

23,374.00บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
จพ 039/2561

ลว.18/07/2561

22 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
(น้ ามันดีเซล)

88,380.00 88,380.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.แย้มยิ้มบริการ/
88,380.00 บาท

 หจก.แย้มยิ้มบริการ/
88,380.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่
คก.070/2561

ลว.13/07/2561


