
1สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
(น้ ำมันแกส๊โซฮอล์)

581.80 581.80  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แยม้ยิ้มบริกำร /
581.80 บำท

หจก.แยม้ยิ้มบริกำร /
581.80 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 039/2564
ลว 31 พ.ค.64

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 50,196.00 50,196.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์
/50,196.00 บำท

หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์
/50,196.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 024/2564 
ลว 24 มิ.ย.64

3 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 12,420.00 12,420.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์
/12,420.00 บำท

หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์
/12,420.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 025/2564 
ลว 25 มิ.ย.64

  ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,820.00 2,820.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร่ี
/2,820.00 บำท

หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร่ี
/2,820.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 028/2564 
ลว 30 มิ.ย.64

5 บันทึกขอ้ตกลงจำ้งเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

45,000.00 45,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจริวัฒน์ จุ้ยสุ้ย/
45,000.00 บำท

นำยจริวัฒน์ จุ้ยสุ้ย/
45,000.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

บันทึกขอ้ตกลงจำ้ง
เลขที่

บจ.8/24/2564
ลว 30 มิ.ย.64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



2สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,600.00 5,600.00  วิธีเฉพำะเจำะจง  ร้ำน เค พี เซอร์ วิส
/5,600.00 บำท

 ร้ำน เค พี เซอร์ วิส
/5,600.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 027/2564 
ลว 30 มิ.ย.64

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 24,500.00 24,500.00  วิธีเฉพำะเจำะจง แสงอนันต์ยนต์/24,500.00
 บำท

แสงอนันต์ยนต์/24,500.00
 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 049/2564
ลว 8 ก.ค..64

8 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 12,237.00 12,237.00  วิธีเฉพำะเจำะจง แสงอนันต์ยนต์/12,237.00
 บำท

แสงอนันต์ยนต์/12,237.00
 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 048/2564
ลว 1 ก.ค..64

9 จำ้งเหมำบริกำรเช็คระยะและ
บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง

6,196.37 6,196.37  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำสงขลำ  
ผู้จ ำหน่ำย โตโยต้ำ จ ำกดั /
6,196.37 บำท

บริษัท โตโยต้ำสงขลำ  
ผู้จ ำหน่ำย โตโยต้ำ จ ำกดั /
6,196.37 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 050/2564
ลว 5 ก.ค.64

10 จำ้งเหมำบริกำรเช็คระยะและ
บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง

7,656.39 7,656.39  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำสงขลำ  
ผู้จ ำหน่ำย โตโยต้ำ จ ำกดั /
7,656.39 บำท

บริษัท โตโยต้ำสงขลำ  
ผู้จ ำหน่ำย โตโยต้ำ จ ำกดั /
7,656.39 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 051/2564
ลว 5 ก.ค.64



3สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564

11 บันทึกขอ้ตกลงจำ้งเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

27,435.48 27,435.48  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชำลินี ทำลมดี/
27,435.48 บำท

นำงสำวชำลินี ทำลมดี/
27,435.48 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

บันทึกขอ้ตกลงจำ้ง
เลขที่

บจ.8/25/2564
ลว 12 ก.ค.64

12 บันทึกขอ้ตกลงจำ้งเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

27,435.48 27,435.48  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกรองแกว้ นพ
สุวรรณ/27,435.48 บำท

นำงสำวกรองแกว้ นพ
สุวรรณ/27,435.48 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

บันทึกขอ้ตกลงจำ้ง
เลขที่

บจ.8/26/2564
ลว 12 ก.ค.64



4สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



5สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



6สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



7สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



8สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



9สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



10สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



11สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



12สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
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และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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294สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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295สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



296สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



297สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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298สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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299สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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300สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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301สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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302สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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303สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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304สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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305สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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306สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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307สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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308สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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309สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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310สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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347สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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348สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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349สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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350สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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351สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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352สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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353สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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354สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



355สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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356สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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357สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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358สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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359สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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360สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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361สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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362สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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363สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564
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382สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



383สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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384สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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385สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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386สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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387สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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388สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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389สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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390สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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391สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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392สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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393สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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394สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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395สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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396สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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397สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
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398สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



399สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



400สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



401สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



402สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



403สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



404สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



405สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



406สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



407สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



408สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



409สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



410สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



411สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



412สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



413สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



414สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



415สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564



416สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
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 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง
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