
ล าดับ
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จา้ง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์       16,000.00      16,000.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์
/16,000 บาท

 หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์
/16,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
จพ 041/2561
 ลว.23/07/61

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน       16,000.00         7,238.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร์ร่ี

/7,238 บาท

 หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร์ร่ี

/7,238 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
จพ.042/2561
 ลว.23/07/61

3 จา้งเหมาบริการเช็คระยะและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน
 6กญ 5626 กทม

        1,645.66 1,645.66        เฉพาะเจาะจง  บริษัทโตโยต้าสงขลา 
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั/

1,645.66 บาท

 บริษัทโตโยต้าสงขลา 
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั/

1,645.66 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่
คก.077/2561
 ลว.23/07/61

4 จา้งเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
(ทะเบียน-8 2758 สงขลา)

      11,195.95 11,195.95     เฉพาะเจาะจง  บริษัทโตโยต้าสงขลา 
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั/

11,195.95 บาท

 บริษัทโตโยต้าสงขลา 
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั/

11,195.95 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่
คก.076/2561
 ลว.23/07/61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๘

วนัที่ 3 กนัยายน 2561



5 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
น้ ามันเคร่ืองSae40 ขนาด 18
 ลิตร

36,000.00      36,000.00     เฉพาะเจาะจง  แสงอนันต์ยนต์ โดยนาย
วีรวิทย ์กาลเนาวกลุ/

36,000 บาท

 แสงอนันต์ยนต์ โดยนายวี
รวิทย ์กาลเนาวกลุ/

36,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก.078/2561

 ลว 23/07/2561

6 จา้งเหมาบริการซ่อมเปล่ียน
อปุกรณ์ประกอบเคร่ืองสูบน้ า 
จ านวน 6 เคร่ือง

249,800.00    249,800.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.พีที แมชชีน ช๊อป 
59/

249,800 บาท

 หจก.พีที แมชชีน ช๊อป 
59/

249,800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
คก.079/2561

ลว.23/07/2561

7 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561

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

 หจก.ศรีธรรมบริการ/
14,445 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
สตอ 037/2561

ลว. 02/07/2561

8 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,120.00      30,120.00     เฉพาะเจาะจง  วิเชียรการไฟฟ้า โดย
นายปรีดา ชาสงวน/

30,120 บาท

 วิเชียรการไฟฟ้า โดยนาย
ปรีดา ชาสงวน/30,120 

บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
คก.081/2561

ลว 1 สค.61

9 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,511.00        9,511.00        เฉพาะเจาะจง  แสงอนันต์ยนต์ โดยนาย
วีรวิทย ์กาลเนาวกลุ/

9,511 บาท

 แสงอนันต์ยนต์ โดยนายวี
รวิทย ์กาลเนาวกลุ/

9,511 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
คก.082/2561

ลว 1 สค.61

10 จา้งเหมาบริการซ่อมเปล่ียน
อปุกรณ์ประกอบเคร่ืองสูบน้ า 
จ านวน 6 เคร่ือง

249,800.00    249,800.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.พีที แมชชีน ช๊อป 
59/249,800.00 บาท

 หจก.พีที แมชชีน ช๊อป 
59/249,800.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
คก.079/2561
ลว 23 กค.61



11 จา้งเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.เจ.ออโต้ แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายศุภโชค 

ฉนัทกลุ
/1,500.00 บาท

ร้าน เค.เจ.ออโต้ แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายศุภโชค 

ฉนัทกลุ
/1,500.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
คก.079/2561

ลว 1 สค.61

12 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
(น้ ามันเคร่ืองSAE10W-30 
ขนาด 200 ลิตร)

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง  แสงอนันต์ยนต์ โดยนาย
วีรวิทย ์กาลเนาวกลุ/

17,500 บาท

 แสงอนันต์ยนต์ โดยนายวี
รวิทย ์กาลเนาวกลุ/

17,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
คก.080/2561

ลว 1 สค.61

13 จา้งเหมาบริการท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ไวนิล ขนาด 1x
๓ เมตร

           900.00           900.00 เฉพาะเจาะจง  พงศ์นราแกลเลอร่ี/
900 บาท

 พงศ์นราแกลเลอร่ี/
900 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
สตอ 042/2561
ลว.2/08/2561

14 จา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร
พร้อมเขา้เล่ม ขนาด A4

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเค.กอ๊ปปี ้แอนด์ 
เซอร์วิส

/3,750.00 บาท

ร้าน ท.ีเค.กอ๊ปปี ้แอนด์ 
เซอร์วิส

/3,750.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
สตอ 041/2561

ลว 2 สค.61

15 จา้งเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
(ทะเบียน นข 2676 สงขลา)

        6,600.00 6,600.00        เฉพาะเจาะจง  เพิ่มทรัพย ์โดยนางอไุร 
จงกลบาน/

6,600 บาท

 เพิ่มทรัพย ์โดยนางอไุร 
จงกลบาน/

6,600 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ คก.
083/2561

 ลว.03/08/61

16 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
(น้ ามันดีเซล)

268,740.00    268,740.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.แยม้ยิ้มบริการ/
268,740 บาท

 หจก.แยม้ยิ้มบริการ/
268,740 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก.086/2561

 ลว 03/08/2561



17 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
(น้ ามันดีเซล)ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 61)

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

 หจก.ศรีธรรมบริการ/
14,445 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
สตอ.037/2561

 ลว 02/07/2561

18 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 61)

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

 หจก.ศรีธรรมบริการ/
14,445 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพนศ.04/2561

 ลว 29/06/2561

19 จา้งเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง  ร้าน เคพีเซอร์วิส โดย
นายชัยทวี คงปาน /

800 บาท

 ร้าน เคพีเซอร์วิส โดย
นายชัยทวี คงปาน /

800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
จพ 043/2561

ลว.01/08/2561

20 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,040.00 12,040.00 เฉพาะเจาะจง  ร้าน เคพีเซอร์วิส โดย
นายชัยทวี คงปาน /

12,040 บาท

 ร้าน เคพีเซอร์วิส โดย
นายชัยทวี คงปาน /

12,040 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
จพ 044/2561

ลว.01/08/2561

21 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.มอร์เกท เซ็ฯเตอร์ /
11,900 บาท

 หจก.มอร์เกท เซ็ฯเตอร์ /
11,900 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
จพ 047/2561

ลว.08/08/2561

22 จา้งเหมาบริการท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ไวนิล ขนาด 1x
๓ เมตร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง  หสม.กราฟิกมีเดียโดย
นายวีรศักด์ิ คงคืน/
3,000.00 บาท

 หสม.กราฟิกมีเดียโดย
นายวีรศักด์ิ คงคืน/
3,000.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
ปน 021/2561

ลว.06/08/2561

23 จา้งเหมาบริการ (ถา่ยเอกสาร 
พร้อมเขา้รูปเล่ม)

4,740.00 4,740.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านศิริวรรณ โดยนาย
มนัส เอี่ยมเทียม/

4,740 บาท

 ร้านศิริวรรณ โดยนาย
มนัส เอี่ยมเทียม/

4,740 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
ปน 020/2561

ลว.06/08/2561



24 จา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร 
ขนาด A4 พร้อมเขา้รูปเล่ม

17,100.00 17,100.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านเพื่อนเอกสาร โดย
นายธีระพงษ์ โสมสง/

17,100 บาท

 ร้านเพื่อนเอกสาร โดย
นายธีระพงษ์ โสมสง/

17,100 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
ลต 020/2561

ลว.08/08/2561

25 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,511.00 9,511.00 เฉพาะเจาะจง  แสงอนันต์ยนต์ โดยนาย
วีระวิทย ์กาลเนาวกลุ/

9,660.00 บาท

 แสงอนันต์ยนต์ โดยนายวี
ระวิทย ์กาลเนาวกลุ/

9,660.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
คก.085/2561

ลว.13/08/2561

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,825.00 48,825.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านเพื่อนเอกสาร โดย
นายธีระพงษ์ โสมสง/

48,825 บาท

 ร้านเพื่อนเอกสาร โดย
นายธีระพงษ์ โสมสง/

48,825 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
ปน 22/2561

ลว.06/08/2561

27 จา้งเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
ทะเบียนนข 2676 สงขลา

        6,600.00 6,600.00        เฉพาะเจาะจง  เพิ่มทรัพยแ์อร์ โดย
นางสาวอไุร จงกลบาน/

6,600 บาท

 เพิ่มทรัพยแ์อร์ โดย
นางสาวอไุร จงกลบาน/

6,600 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่
คก.083/2561
 ลว.03/08/61

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,284.00 8,284.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร์ร่ี/

8,248 บาท

 หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร์ร่ี/

8,248 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
คก 088/2561

ลว.03/08/2561

29 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 69,100.00 69,100.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์/
69,100.00 บาท

 หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์/
69,100.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
ปน 23/2561

ลว.10/08/2561



30 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21,567.00 21,567.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร์ร่ี/

21,567 บาท

 หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร์ร่ี/

21,567 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
ปน 24/2561

ลว.10/08/2561

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,575.00 4,575.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร์ร่ี/

4,575 บาท

 หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร์ร่ี/

4,575 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
สสข.20/2561

ลว.09/08/2561

32 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร์ร่ี/

3,300 บาท

 หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร์ร่ี/

3,300 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
สสข.21/2561

ลว.09/08/2561

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,082.00 15,082.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร์ร่ี/

15,082 บาท

 หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร์ร่ี/

15,082 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้งเลขที่ 
ลต 022/2561

ลว.09/08/2561

34 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 68,160.00 68,160.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.เพื่อนนักเรียน/
68,160.00 บาท

 หจก.เพื่อนนักเรียน/
68,160.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
ลต 021/2561

ลว.09/08/2561

35 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
(น้ ามันแกส๊โซฮอล์ 95 )

5,328.34 5,328.34 เฉพาะเจาะจง  หจก.แยม้ยิ้มบริการ/
5,328.34 บาท

 หจก.แยม้ยิ้มบริการ/
5,328.34 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
คก.066/2561

ลว.27/06/2561



36 จา้งเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน
 กธ 9034 สงขลา,ผฉ 6744
 สงขลา,ขพ 2578,กล 4815
 สงขลา

1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง  ณรงค์ชัยเซอร์วิส/
1,498.00 บาท

 ณรงค์ชัยเซอร์วิส/
1,498.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
คก.091/2561

ลว.14/08/2561

37 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ทะเบียน กธ 9034 
สงขลา ผฉ 6744 สงขลา,ขพ
2578 สงขลา,กล 4815 
สงขลา

1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง  ณรงค์ชัยเซอร์วิส โดย
นางสุภาพร ลาภณรงค์ชัย/

1,498.00 บาท

 ณรงค์ชัยเซอร์วิส โดย
นางสุภาพร ลาภณรงค์ชัย/

1,498.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
คก.091/2561

ลว.14/08/2561

38 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ทะเบียน กธ 9034 สงขลา

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์
หล่อดอก/

20,000.00 บาท

 หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์
หล่อดอก/

20,000.00 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
คก.092/2561

ลว.15/08/2561

39 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (ทะเบียน กล 
4815 สงขลา)

4,121.64 4,121.64 เฉพาะเจาะจง  บริษัท อซูีซุ หาดใหญ่ 
จ ากดั/

4,121.64 บาท

 บริษัท อซูีซุ หาดใหญ่ 
จ ากดั/

4,121.64 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
คก.094/2561

ลว.20/08/2561

40 จา้งเหมาบริการเช็คระยะและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน
 ขธ 9672 สงขลา

3,266.18 3,266.18 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โตโยต้าสงขลา 
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั/

3,266.18 บาท

 บริษัท โตโยต้าสงขลา 
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั/

3,266.18 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
คก.095/2561

ลว.20/08/2561



41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 835.00 835.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านบูรพาเคร่ืองเขยีน 
โดยนายประเสริฐ รจนา

วิจติร/
835 บาท

 ร้านบูรพาเคร่ืองเขยีน 
โดยนายประเสริฐ รจนา

วิจติร/
835 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
สตอ 052/2561
ลว.23/08/2561

42 จา้งเหมาบริการท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ไวนิล ขนาด 
1.20x2.40 เมตร

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง  กรีนปร้ินท์ โดย น.ส.
สุภารัตน์ ด าเนินผล/

1,500 บาท

 กรีนปร้ินท์ โดย น.ส.สุภา
รัตน์ ด าเนินผล/
1,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
สตอ 050/2561
ลว.20/08/2561

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านเพื่อนเอกสาร/
37,500 บาท

 ร้านเพื่อนเอกสาร/
37,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
สตอ 048/2561
ลว.17/08/2561

44 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านบูรพาเคร่ืองเขยีน/
28,000 บาท

 ร้านบูรพาเคร่ืองเขยีน/
28,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
สตอ 047/2561
ลว.17/08/2561

45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง  บูรพาเคร่ืองเขยีน /
6,250 บาท

 บูรพาเคร่ืองเขยีน /
6,250 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
สตอ 046/2561
ลว.17/08/2561



46 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,030.00 29,030.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.มอร์เกท เซ็ฯเตอร์ /
29,030 บาท

 หจก.มอร์เกท เซ็ฯเตอร์ /
29,030 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
จพ 048/2561

ลว.21/08/2561

47 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.มอร์เกท เซ็ฯเตอร์ /
4,600 บาท

 หจก.มอร์เกท เซ็ฯเตอร์ /
4,600 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
จพ 049/2561

ลว.21/08/2561

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร์ร่ี /

5,400 บาท

 หจก.นานาภัณฑ์ สเตชั่น
เนอร์ร่ี /

5,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
จพ 050/2561

ลว.24/08/2561

49 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า 

บ้านช้างให้ ต้าบลควนโนรี 

อ้าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี 

7,980,000      7,980,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
หะยเีจะหมินโยธากจิ/

7,980,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
หะยเีจะหมินโยธากจิ/

7,980,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
33/2561

ลว 30 สค.61

50 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า

 บ้านทุ่งยาว ต้าบลโคกโพธิ์ 

อ้าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี

8,980,000      8,980,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
หะยเีจะหมินโยธากจิ/

8,980,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
หะยเีจะหมินโยธากจิ/

8,980,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
34/2561

ลว 30 สค.61



51 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า 

บ้านลาฆอจอืงา ต้าบลกะมิยอ 

อ้าเภอเมือง จงัหวัดปัตตานี

9,480,000      9,480,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
หะยเีจะหมินโยธากจิ/

9,480,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
หะยเีจะหมินโยธากจิ/

9,480,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
35/2561

ลว 30 สค.61

52 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า

 บ้านนิซอ ต้าบลยะรัง อ้าเภอ

ยะรัง จงัหวัดปัตตานี

8,980,000      8,980,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
หะยเีจะหมินโยธากจิ/

8,980,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
หะยเีจะหมินโยธากจิ/

8,980,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
37/2561

ลว 30 สค.61

53 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า 

บ้านหนองแรต หมูท่ี่ 5 ต้าบล

หนองแรต อ้าเภอยะหร่ิง 

จงัหวัดปัตตานี

8,485,000      8,485,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
รุสลันโยธา/

8,485,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
รุสลันโยธา/

8,485,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
38/2561

ลว 30 สค.61

54 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า

 บ้านหนองแรต หมูท่ี่ 6 ต้าบล

หนองแรต อ้าเภอยะหร่ิง 

จงัหวัดปัตตานี

8,488,000      8,488,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
รุสลันโยธา/

8,488,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
รุสลันโยธา/

8,488,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
39/2561

ลว 30 สค.61

55 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า 

บ้านทุ่งนเรนทร์ ต้าบลบ่อทอง 

 อ้าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี

9,470,000      9,470,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
หะยเีจะหมินโยธากจิ/

9,470,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
หะยเีจะหมินโยธากจิ/

9,470,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
40/2561

ลว 30 สค.61



56 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า 

บ้านตันหยงบูโละ ต้าบลปุโละปุ

โย อ้าเภอหนองจกิ จงัหวัด

ปัตตานี

8,470,000      8,470,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
หะยเีจะหมินโยธากจิ/

8,470,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
หะยเีจะหมินโยธากจิ/

8,470,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
41/2561

ลว 30 สค.61

57 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า

บ้านยาบีเหนือ ต้าบลยาบี      

 อ้าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี

8,980,000      8,980,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
หะยเีจะหมินโยธากจิ/

8,980,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
หะยเีจะหมินโยธากจิ/

8,980,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
42/2561

ลว 30 สค.61

58 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า 

ช่วง ๒ บ้านปิเหล็งเหนือ ต้าบล

มะรือโบออก อ้าเภอเจาะไอร้อง

 จงัหวัดนราธิวาส

9,870,000      9,870,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
ลีแอนด์เพื่อน (1995) /

9,870,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
ลีแอนด์เพื่อน (1995) /

9,870,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
43/2561

ลว 31 สค.61

59 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า 

ช่วง 3 บ้านจฬุาภรณ์พัฒนา 5  

 ต้าบลบองอ อ้าเภอระแงะ 

จงัหวัดนราธิวาส

8,980,000      8,980,000      วีธีคัดเลือก บริษัท เจ.เอส.โอ กรุ๊ป 
จ ากดั/8,980,000

บริษัท เจ.เอส.โอ กรุ๊ป 
จ ากดั/8,980,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
44/2561

ลว 31 สค.61

60 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า 

บ้านนากอ ต้าบลจอเบาะ 

อ้าเภอยี่งอ จงัหวัดนราธิวาส

9,480,000      9,480,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
นราสหกจิ กอ่สร้าง /

9,480,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
นราสหกจิ กอ่สร้าง /

9,480,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
45/2561

ลว 31 สค.61



61 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า 

บ้านบาลูกา  ต้าบลรือเสาะออก

 อ้าเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส

7,480,000      7,480,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
องักอร์ ยะลา/
7,480,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
องักอร์ ยะลา/
7,480,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
47/2561

ลว 31 สค.61

62 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า

บ้านนา ช่วง 2 บ้านกาวะ 

ต้าบลกาวะ อ้าเภอสุไหงปาดี 

จงัหวัดนราธิวาส

9,870,000      9,870,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
ลีแอนด์เพื่อน (1995)/

9,870,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
ลีแอนด์เพื่อน (1995)/

9,870,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
49/2561

ลว 31 สค.61

63 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า 

ช่วง 2 บ้านท่าแพ 

ต้าบลสุไหงปาดี อ้าเภอสุไหงปา

ดี จงัหวัดนราธิวาส

9,890,000      9,890,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
ลีแอนด์เพื่อน (1995)/

9,870,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
ลีแอนด์เพื่อน (1995)/

9,870,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
50/2561

ลว 31 สค.61

64 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงจอืลง 

ต้าบลยโุป อ้าเภอเมือง

 จงัหวัดยะลา  

9,480,000      9,480,000      วีธีคัดเลือก บริษัท อคัรพันธุ์กอ่สร้าง 
จ ากดั/9,480,000

บริษัท อคัรพันธุ์กอ่สร้าง 
จ ากดั/9,480,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
51/2561

ลว 31 สค.61

65 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า 

บ้านแปแจง ต้าบลสะเอะ        

 อ้าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา

9,780,000      9,780,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
ผลดีพาณิชย/์
9,780,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
ผลดีพาณิชย/์
9,780,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
52/2561

ลว 4 กย.61



66 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า

ละหารลีแต บ้านนิบง ต้าบลกา

บัง อ้าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา  

9,680,000      9,680,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
ผลดีพาณิชย/์
9,680,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
ผลดีพาณิชย/์
9,680,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
53/2561

ลว 4 กย.61

67 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า

ลูโป๊ะตอเฆ๊าะ บ้านสือเน็ง 

ต้าบลปะแต อ้าเภอยะหา

 จงัหวัดยะลา

9,880,000      9,880,000      วีธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
ผลดีพาณิชย/์
9,880,000

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
ผลดีพาณิชย/์
9,880,000

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้งเลขที่
54/2561

ลว 4 กย.61


