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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

 ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

1 เชาเครื่องถายเอกสาร 30,000.00 30,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มอรเกท 
เซ็นเตอร/30,000.00บาท

หางหุนสวนจํากัด มอรเกท เซ็น
เตอร/30,000.00บาท

เสนอราคา
ต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่ 
บจ.8/3/2566 ลว

 31 ต.ค.65

2 จางทําพานพุมดอกไม เนื่องใน
วันคลายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพอแหงชาติ วันที่ 
5 ธันวาคม 2565

1,300.00 1,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รติกร พฤกษา/1,300บาท รติกร พฤกษา/1,300บาท เสนอราคา
ต่ําสุด

บิลเงินสด เลมที่ 
007 เลขที่ 0345

 ลว 5 ธ.ค.65

3 จางเหมาพิมพใบเสร็จรับเงิน 2,700.00 2,700.00  วิธีเฉพาะเจาะจง รานฤดีพริ้นติ้ง แอนด 
ดีไซน/2,700 บาท

รานฤดีพริ้นติ้ง แอนด ดีไซน/
2,700 บาท

เสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่
 จพ.004/2566 

ลว 2 ธ.ค.65

4 จางเหมาซอมเปลี่ยนครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

2,700.00 2,700.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เค พี เซอรวิส/
2,700บาท

ราน เค พี เซอรวิส/2,700บาท เสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อสั่งจาง 
เลขที่ จพ.

005/2566 ลว 7
 ธ.ค.65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

สํานักงานทรัพยากรน้ําที่ ๘

3 มกราคม พ.ศ.2566



2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

 ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

สํานักงานทรัพยากรน้ําที่ ๘

3 มกราคม พ.ศ.2566

5 จางเหมาซอมเปลี่ยนครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง รถยนต
หมายเลขทะเบียน กล 4815 
สงขลา

5,675.82 5,675.82  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุหาดใหญ 
จํากัด/5,675.82บาท

บริษัท อีซูซุหาดใหญ จํากัด/
5,675.82บาท

เสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อสั่งจาง 
เลขที่ จพ 

007/2566 ลว 
13 ธ.ค.65

6 บันทึกขอตกลงจางเหมา
บริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงาน นายกิตติศักดิ์ ชัย
ณรงค

91,322.58 91,322.58 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ ชัยญรงค/
91,322.58

นายกิตติศักดิ์ ชัยญรงค/
91,322.58

เสนอราคา
ต่ําสุด

บันทึกขอตกลงจาง 
เลขที่ บจ.

8/9/2566 ลว 3
 ต.ค.65

7 บันทึกขอตกลงจางเหมา
บริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงาน นายเกรียงไกร ดวง
อินทร

91,322.58 91,322.58  วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร ดวงอินทร
 /91,322.58

นายเกรียงไกร ดวงอินทร /
91,322.58

เสนอราคา
ต่ําสุด

บันทึกขอตกลงจาง 
เลขที่ บจ.

8/14/2566 ลว  
     3 ต.ค.65

8 บันทึกขอตกลงจางเหมา
บริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงาน นายจิรวัฒน จุยสุย

144,193.55 144,193.55  วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน จุยสุย/
144,193.55

นายจิรวัฒน จุยสุย/
144,193.55

เสนอราคา
ต่ําสุด

บันทึกขอตกลงจาง 
เลขที่ บจ.

8/13/2566 ลว  
   3 ต.ค. 65

9 บันทึกขอตกลงจางเหมา
บริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงาน นางสาวธนภร นอย
สําลี

96,129.03 96,129.03  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธนภร นอยสําล/ี
96,129.03

นางสาวธนภร นอยสําล/ี
96,129.03

เสนอราคา
ต่ําสุด

บันทึกขอตกลงจาง 
เลขที่ บจ.

8/16/2566 ลว 
3 ต.ค. 65



3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

 ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

สํานักงานทรัพยากรน้ําที่ ๘

3 มกราคม พ.ศ.2566

10 บันทึกขอตกลงจางเหมา
บริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงาน นายธีระยุทธ ชาย
เกตุ

91,322.58 91,322.58  วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ ชายเกตุ/
91,322.58

นายธีระยุทธ ชายเกตุ/
91,322.58

เสนอราคา
ต่ําสุด

บันทึกขอตกลงจาง
เลขที่ บจ.

8/12/2565 ลว 
3 ต.ค. 65

11 บันทึกขอตกลงจางเหมา
บริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงาน นางสาวฉายศิริ 
พงศสุวรรณ

100,935.48 100,935.48  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฉายศิริ พงศ
สุวรรณ/100,935.48

นางสาวฉายศิริ พงศสุวรรณ/
100,935.48

เสนอราคา
ต่ําสุด

บันทึกขอตกลงจาง 
เลขที่ บจ.

8/17/2566 ลว 
3 ต.ค. 65

12 บันทึกขอตกลงจางเหมา
บริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงาน นายธนิตย แกวชู
ทอง

96,129.03 96,129.03  วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนิตย แกวชูทอง/
96,129.03

นายธนิตย แกวชูทอง/
96,129.03

เสนอราคา
ต่ําสุด

บันทึกขอตกลงจาง 
เลขที่ บจ.

8/10/2566 ลว 
3 ต.ค. 65

13 บันทึกขอตกลงจางเหมา
บริการบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงาน นายสุชาติ แสงสีดํา

96,129.03 96,129.03  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ แสงสีดํา/
96,129.03

นายสุชาติ แสงสีดํา/
96,129.03

เสนอราคา
ต่ําสุด

บันทึกขอตกลงจาง 
เลขที่ บจ. 

8/11/2566 ลว 
3 ต.ค. 65

14 บันทึกขอตกลงจางเหมา
บริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงาน วาที่ ร.ต.มลนภา 
จันทรเพ็ญ

100,935.48 100,935.48  วิธีเฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต.มลนภา จันทร
เพ็ญ/100,935.48

วาที่ ร.ต.มลนภา จันทรเพ็ญ/
100,935.48

เสนอราคา
ต่ําสุด

บันทึกขอตกลงจาง 
เลขที่ บจ.

8/15/2566 ลว 
3 ต.ค.65



4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

 ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

สํานักงานทรัพยากรน้ําที่ ๘

3 มกราคม พ.ศ.2566

15 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
พรอมระบบกระจายน้ํา
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญขาว
ลําชารสามัคคีคนทํานาโคก
สะบา ตําบลโคกสะบา อําเภอ
นาโยง จังหวัดตรัง

24,942,000.00 24,942,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)

หางหุนสวนจํากัด โลทอง
การโยธา/
24,942,000.00

หางหุนสวนจํากัด โลทองการ
โยธา/24,942,000.00

เสนอราคา
ต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่ 
สทน.8/46/2566

 ลว 8 ธ.ค.65

16 โครงการกอสรางระบบ
กระจายน้ําหวยบก-หวยกา 
ตําบลชุมพล อําเภอศรีนครินทร
 จังหวัดพัทลุง

24,991,000.00 24,991,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)

หางหุนสวนจํากัด เรือง
แกวการกอสราง/
24,991,000.00

หางหุนสวนจํากัด เรืองแกว
การกอสราง/
24,991,000.00

เสนอราคา
ต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่ 
สทน.8/47/2566

 ลว 8 ธ.ค.65

17 โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพคลองทราย เพื่อ
การถายโอนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตําบลทุงหมอ 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

1,985,000.00 1,985,000.00  วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)

หางหุนสวนจํากัด พัชรากร
 การกอสราง/
1,985,000.00

หางหุนสวนจํากัด พัชรากร 
การกอสราง/1,985,000.00

เสนอราคา
ต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่ 
สทน.8/48/2566

 ลว 8 ธ.ค.65



5

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

 ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

สํานักงานทรัพยากรน้ําที่ ๘

3 มกราคม พ.ศ.2566

16 โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพคลองทับชาง 
เพื่อการถายโอนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตําบลทับ
ชาง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

9,880,000.00 9,880,000.00 วิธีคัดเลือก หางหุนสวนจํากัด บานฉาง
การโยธา/9,880,000.00

หางหุนสวนจํากัด บานฉางการ
โยธา/9,880,000.00

เสนอราคา
ต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่
สทน.8/49/2566

 ลว 15 ธ.ค.65

17 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพคลองตันหยงลิมอ
 บานตันหยงลิมอ ตําบล
ตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส

6,100,000.00 6,100,000.00 วิธีคัดเลือก หางหุนสวนจํากัด หะยี
เจะหมิน โยธากิจ/
6,100,000.00

หางหุนสวนจํากัด หะยีเจะหมิน
 โยธากิจ/6,100,000.00

เสนอราคา
ต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่ 
สทน.8/50/2566

 ลว 22 ธ.ค.65

18 จางเหมาซอมเปลี่ยนครุภัณฑ
สํานักงาน

20,200.00 20,200.00  วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มอรเกท 
เซ็นเตอร / 20,200.00

หางหุนสวนจํากัด มอรเกท เซ็น
เตอร / 20,200.00

เสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งจางเลขที่ จพ.
008/2566 ลว 

20 ธ.ค. 65
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