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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 69,972.00 69,972.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์
/69,972.00 บำท

หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์
/69,972.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 035/2564
ลว 27 ส.ค.64

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,150.00 8,150.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์
/8,150.00 บำท

หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์
/8,150.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 034/2564
ลว 27 ส.ค.64

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 17,990.00 17,990.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร์
ร่ี/17,990.00 บำท

หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร์
ร่ี/17,990.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 033/2564
ลว 27 ส.ค.64

4 จำ้งเหมำบริกำรซ่อม
เคร่ืองปรับอำกำศ

15,515.00 15,515.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ.เอน็ อเิล็กตริกแอร์/
15,515.00 บำท

ร้ำน เจ.เอน็ อเิล็กตริกแอร์/
15,515.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 036/2564
ลว 31 ส.ค.64

5 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

7,330.00 3,730.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เค.พี เซอร์วิส/
3,730.00 บำท

ร้ำน เค.พี เซอร์วิส/
3,730.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ.041/2564
ลว 6 ก.ย..64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กนัยำยน พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564

สขร.1
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กนัยำยน พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564

สขร.1

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,200.00 8,200.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เค.พี เซอร์วิส/
8,200.00 บำท

ร้ำน เค.พี เซอร์วิส/
8,200.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 039/2564

ลว 3 ก.ย.64

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 92,060.00 92,060.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เค.พี เซอร์วิส/
92,060.00 บำท

ร้ำน เค.พี เซอร์วิส/
92,060.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 038/2564

ลว 3 ก.ย.64

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 42,833.00 42,833.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร์
ร่ี/42,833.00 บำท

หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร์
ร่ี/42,833.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 040/2564

ลว 3 ก.ย.64

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,430.00 14,430.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เค.พี เซอร์วิส/
14,430.00 บำท

ร้ำน เค.พี เซอร์วิส/
14,430.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 037/2564

ลว 2 ก.ย.64

10 จำ้งซ่อมเปล่ียนป้ำยสถำนี
เตือนภัยน้ ำท่วม-ดินถล่ม (Early 
Warning)

30,000.00 30,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก ธนพงษ์กำรพิมพ/์
30,000.00 บำท

หจก ธนพงษ์กำรพิมพ/์
30,000.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 043/2564

ลว 8 ก.ย.64
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กนัยำยน พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564

สขร.1

11 จำ้งซ่อมเปล่ียนป้ำยสถำนีอทุก
วิทยำ อตุุนิยมวิทยำ

45,000.00 45,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง เอส.เค.บัง /45,000.00 บำท เอส.เค.บัง /45,000.00 บำท เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 042/2564

ลว 8 ก.ย.64

12 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 49,200.00 49,200.00  วิธีเฉพำะเจำะจง แสงอนันต์ยนต์/49,200.00
 บำท

แสงอนันต์ยนต์/49,200.00
 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 059/2564
ลว 25 ส.ค.64

13 จำ้งเหมำซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง

3,400.00 3,400.00  วิธีเฉพำะเจำะจง เค.เจ.ออโต้ แอนด์เซอร์วิส/
3,400.00 บำท

เค.เจ.ออโต้ แอนด์เซอร์วิส/
3,400.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 064/2564
ลว 25 ส.ค.64

14 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 4,930.00 4,930.00  วิธีเฉพำะเจำะจง แสงอนันต์ยนต์/4,930.00 
บำท

แสงอนันต์ยนต์/4,930.00 
บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 063/2564
ลว 25 ส.ค.64

15 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 24,870.00 24,870.00  วิธีเฉพำะเจำะจง แสงอนันต์ยนต์/24,870.00
 บำท

แสงอนันต์ยนต์/4,930.00 
บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 062/2564
ลว 25 ส.ค.64
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กนัยำยน พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564

สขร.1

16 จำ้งเหมำซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง

12,910.00 12,910.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เค.เจ ออโต้ แอนด์ 
เซอร์วิส/12,910.00 บำท

ร้ำน เค.เจ ออโต้ แอนด์ 
เซอร์วิส/12,910.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 060/2564
ลว 25 ส.ค.64

17 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6,250.00 6,250.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุวรรณภูม/ิ6,250.00 
บำท

ร้ำนสุวรรณภูม/ิ6,250.00 
บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
ยล 004/2564
ลว 6 ก.ย.64

18 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 16,752.00 16,752.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเพชรรัตน์คอมพิวเตอร์/
16,752.00 บำท

ร้ำนเพชรรัตน์คอมพิวเตอร์/
16,752.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
สทนศ 07/2564

ลว 1 ก.ย.64

19 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 211,300.00 211,300.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ไทยรัตน์ยำนยนต์หล่อ
ดอก/211,300.00 บำท

หจก.ไทยรัตน์ยำนยนต์หล่อ
ดอก/211,300.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 069/2564
ลว 26 ส.ค.64

20 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำคู่มือ
วำงฏีกำเบิกเงินคลัง,ทะเบียนคุม
หลักฐำนขอเบิก 
และปกเสนอโลโก้
กรมทรัพยำกรน้ ำ

9,600.00 9,600.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธนพงษ์กำรพิมพ/์
9,600.00 บำท

หจก.ธนพงษ์กำรพิมพ/์
9,600.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ.044/2564

ลว9 ก.ย.64
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กนัยำยน พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564

สขร.1

21 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,610.00 13,610.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำเคร่ืองเขยีน/
13,610.00 บำท

ร้ำนบูรพำเคร่ืองเขยีน/
13,610.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
สทนศ 08/2564

ลว 7 ก.ย.64

22 จำ้งเหมำซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง

11,910.00 11,910.00  วิธีเฉพำะเจำะจง เพิ่มทรัพยแ์อร์/11,910.00
 บำท

เพิ่มทรัพยแ์อร์/11,910.00
 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 068/2564
ลว 26 ส.ค.64

23 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 80,880.00 80,880.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอก๊ซ์ตรีม มำสเตอร์ 
จ ำกดั/80,880.00 บำท

บริษัท เอก๊ซ์ตรีม มำสเตอร์ 
จ ำกดั/80,880.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
สทนศ 08/2564

ลว 1 ก.ย.64

24 จำ้งเหมำซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง

4,700.00 4,700.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อู่คลีนิคยนต์/4,700.00
 บำท

ร้ำน อู่คลีนิคยนต์/4,700.00
 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
สทนศ 09/2564

ลว 7 ก.ย.64

25 จำ้งเหมำซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง

26,761.00 26,761.00  วิธีเฉพำะเจำะจง เพิ่มทรัพยแ์อร์/
26,761.00 บำท

เพิ่มทรัพยแ์อร์/
26,761.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 070/2564
ลว 7 ก.ย.64



6

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กนัยำยน พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564

สขร.1

26 จำ้งเหมำซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง

2,480.00 2,480.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ค็อกพิทกำรยำง/
2,480.00 บำท

หจก.ค็อกพิทกำรยำง/
2,480.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
ยล 005/2564
ลว 6 ก.ย.64

27 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 87,500.00 87,500.00  วิธีเฉพำะเจำะจง แสงอนันต์ยนต์/
87,500.00 บำท

แสงอนันต์ยนต์/
87,500.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 071/2564
ลว 7 ก.ย.64

28 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 53,900.00 53,900.00  วิธีเฉพำะเจำะจง แสงอนันต์ยนต์/
53,900.00 บำท

แสงอนันต์ยนต์/
53,900.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 075/2564
ลว 13 ก.ย.64

29 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 19,840.00 19,840.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร์
ร่ี/
19,840.00 บำท

หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร์
ร่ี/
19,840.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 045/2564
ลว 15 ก.ย.64

30 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 3,000.00 3,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร์
ร่ี/
3,000.00 บำท

หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร์
ร่ี/
3,000.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 046/2564
ลว 20 ก.ย.64



7

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กนัยำยน พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564

สขร.1

31 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 41,400.00 41,400.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง/
41,400.00 บำท

หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง/
41,400.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
ยล 007/2564
ลว 13 ก.ย.64

32 จำ้งเหมำซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง

28,180.00 28,180.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ค็อกพิทกำรยำง/
28,180.00 บำท

หจก.ค็อกพิทกำรยำง/
28,180.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
ยล 006/2564
ลว 13 ก.ย.64

33 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 42,269.00 42,269.00  วิธีเฉพำะเจำะจง แสงอนันต์ยนต์/
42,269.00 บำท

แสงอนันต์ยนต์/
42,269.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 076/2564
ลว 14 ก.ย.64

34 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 95,700.00 95,700.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก ไทยรัตน์ยำนยนต์ หล่อ
ดอก/
95,700.00 บำท

หจก ไทยรัตน์ยำนยนต์ หล่อ
ดอก/
95,700.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 077/2564
ลว 14 ก.ย.64

35 จำ้งเหมำซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง

18,970.00 18,970.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อู่คลีนิคยนต์/
18,970.00 บำท

ร้ำน อู่คลีนิคยนต์/
18,970.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
สทนศ 12/2564
ลว 13 ก.ย.64

36 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

890.00 890.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเพชรรัตน์ คอมพิวเตอร์/
890.00 บำท

ร้ำนเพชรรัตน์ คอมพิวเตอร์/
890.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
สทนศ 10/2564

ลว 8 ก.ย..64



8

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กนัยำยน พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564

สขร.1

37 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 69,674.00 69,674.00  วิธีเฉพำะเจำะจง แสงอนันต์ยนต์/
69,675.00 บำท

แสงอนันต์ยนต์/
69,675.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 074/2564
ลว 13 ก.ย.64

38 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 19,960.00 19,960.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเพชรรัตน์ คอมพิวเตอร์/
19,960.00 บำท

ร้ำนเพชรรัตน์ คอมพิวเตอร์/
19,960.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
สทนศ 11/2564

ลว 8 ก.ย..64

39 จำ้งเหมำบริกำรซ่อม
เคร่ืองปรับอำกำศ

35,700.00 35,700.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ.เอน็ อเิล็กตริกแอร์/
35,700.00 บำท

ร้ำน เจ.เอน็ อเิล็กตริกแอร์/
35,700.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ. 047/2564
ลว 15 ก.ย..64

40 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,300.00 27,300.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์
/27,300.00 บำท

หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์
/27,300.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 078/2564
ลว 14 ก.ย.64

41 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 413,630.00 413,630.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์
/413,630.00 บำท

หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์
/413,630.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 050/2564
ลว 20 ก.ย.64



9

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กนัยำยน พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564

สขร.1

42 จำ้งเหมำซ่อมกล้องส ำรวจ
ชนิดประมวลผล

18,000.00 18,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง เซำเทิร์น แคด เทคโนโลยี
/18,000.00 บำท

เซำเทิร์น แคด เทคโนโลยี
/18,000.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 048/2564
ลว 17 ก.ย.64

43 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 34,860.00 34,860.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร่ี
/34,860.00 บำท

หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร่ี
/34,860.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 052/2564
ลว 28 ก.ย.64

44 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 32,900.00 32,900.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เค พี เซอร์วิส
/32,900.00 บำท

ร้ำน เค พี เซอร์วิส
/32,900.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 052/2564
ลว 28 ก.ย.64

45 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 40,184.00 40,184.00  วิธีเฉพำะเจำะจง  แสงอนันต์ยนต์
/40,184.00 บำท

 แสงอนันต์ยนต์
/40,184.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก/2564

ลว 28 ก.ย.64

46 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 190,639.00 190,639.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร์
ร่ี/190,639.00 บำท

หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร์
ร่ี/190,639.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 051/2564
ลว 21 ก.ย.64



10

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กนัยำยน พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564

สขร.1

47 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 236,307.91 236,307.91  วิธีเฉพำะเจำะจง  หจก.แยม้ยิ้มบริกำร/
236,307.91 บำท

 หจก.แยม้ยิ้มบริกำร/
236,307.91 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 080/2564
ลว 23 ก.ย.64

48 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 87,500.00 87,500.00  วิธีเฉพำะเจำะจง  หจก.แยม้ยิ้มบริกำร/
87,500.00 บำท

 หจก.แยม้ยิ้มบริกำร/
87,500.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
คก 071/2564
ลว 8 ก.ย.64

49 จำ้งเหมำซ่อมกล้องส ำรวจชนิด
ประมวลผล

18,000.00 18,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง เซำท์เทิร์น แคดเทคโนโลย/ี
18,000.00 บำท

เซำท์เทิร์น แคดเทคโนโลย/ี
18,000.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 048/2564
ลว 21 ก.ย.64

50 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 97,798.00 97,798.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั มอร์เกท 
เซ็นเตอร์/97,798.00 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั มอร์เกท 
เซ็นเตอร์/97,798.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 049/2564
ลว 20 ก.ย.64

51 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 19,540.00 19,540.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั 
นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร่ี/
19,540.00 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั 
นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร่ี/
19,540.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่
จพ 045/2564
ลว 16 ก.ย.64



11

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กนัยำยน พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564

สขร.1

52 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 3,000.00 3,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั 
นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร่ี/
3,000.00 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั 
นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร่ี/
3,000.00 บำท

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด
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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
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กนัยำยน พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564

สขร.1



282

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำร
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
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หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่
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หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
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