
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง

 รำยชื้อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1
จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ รหสั
 สทภ.8 4120-001-0001-(10-11)

 2,400.-  - ตกลงรำคำ
 ร้ำนช่ำงวติัแอร์ เซอร์วสิ/

2,400 บำท
 ร้ำนช่ำงวติัแอร์ เซอร์วสิ/

2,400 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

2
จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอกปฏบิติังำน 
(นำงสำวจันทร์จิรำ  พลสิทธิ)์

 48,000.- - ตกลงรำคำ
 นำงสำวจันทร์จิรำ  พลสิทธิ์/

48,000 บำท
 นำงสำวจันทร์จิรำ  พลสิทธิ์/

48,000 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

3
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน (ส่วนพฒันำและฟื้นฟู
แหล่งน้ ำ)

 99,770.-  - ตกลงรำคำ  พที ีเทรดด้ิง/99,770 บำท  พที ีเทรดด้ิง/99,770 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

4

ซ้ือวสัดุน้ ำมันเชื้อเพลิง (เบนซินแก๊สโซฮอล์ 
95) (ส่วนเคร่ืองกล)      4,141.29  - ตกลงรำคำ

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แย้มยิ้ม
บริกำร/4,141.29 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แย้มยิ้ม
บริกำร/4,141.29 บำท

รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

5

ซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง (เคร่ืองมือ) 
(ส่วนเคร่ืองกล)  845.-  - ตกลงรำคำ  ร้ำนแสงอนันต์ยนต์/845 บำท  ร้ำนแสงอนันต์ยนต์/845 บำท

รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

6

จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมยำนพำหนะ (ทะเบยีน
 นข 3872 สงขลำ รหสั สทภ.8 
2310-004-0002-5

        481.50  - ตกลงรำคำ
 ร้ำนณรงค์ชัยเซอร์วสิ/

481.50 บำท
 ร้ำนณรงค์ชัยเซอร์วสิ/

481.50 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

7

ซ้ือวสัดุน้ ำมันเชื้อเพลิง (น้ ำมันดีเซล) (ส่วน
เคร่ืองกล)  69,480.-  - ตกลงรำคำ

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แย้มยิ้ม
บริกำร/69,480 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แย้มยิ้ม
บริกำร/69,480 บำท

รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2559
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘
วันที ่2  พฤษภำคม  2559



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง

 รำยชื้อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

8

ซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ (ส่วนอุทกวทิยำ)

 1,800.-  - ตกลงรำคำ  พที ีเทรดด้ิง/1,800 บำท  พที ีเทรดด้ิง/1,800 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

9

ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว (น้ ำด่ืมบรรจุขวด
ขนำด 20 ลิตร) ประจ ำเดือนมีนำคม 2559  360.- - ตกลงรำคำ

       นำงสุวรรณี ฤทธภิกัดี/   
    360 บำท

       นำงสุวรรณี ฤทธภิกัดี/   
    360 บำท

รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

10
จ้ำงเหมำบริกำรท ำตรำยำง

 1,450.- - ตกลงรำคำ  พที ีเทรดด้ิง/1,450 บำท  พที ีเทรดด้ิง/1,450 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

11

ซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง (ทะเบยีน นข
 3872 สงขลำ) รหสั สทภ.8 
2310-004-0002-5

 4,300.- - ตกลงรำคำ
           ร้ำนแสงอนันต์ยนต์/ 

       4,300 บำท
           ร้ำนแสงอนันต์ยนต์/ 

       4,300 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

12
จ้ำงเหมำบริกำรท ำตรำยำง

 350.- - ตกลงรำคำ  พที ีเทรดด้ิง/350 บำท  พที ีเทรดด้ิง/350 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

13

จ้ำงเหมำบริกำรดูแลและแก้ปญัหำระบบ 
Webonline และระบบ GFMIS 
ประจ ำเดือน มีนำคม 2559

 1,0100.- - ตกลงรำคำ
 บริษทั เคพเีอ เซอร์วสิ 

จ ำกัด/1,000 บำท
 บริษทั เคพเีอ เซอร์วสิ 

จ ำกัด/1,000 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

14

จ้ำงเหมำบริกำรท ำปำ้ยประชำสัมพนัธจ์ัด
ประชุมเชิงปฏบิติักำรเพื่อจัดท ำแผนบริหำร
จัดกำรและพฒันำลุ่มน้ ำแบบบรูณำกำร 
ขนำด 1.20x3.00 เมตร (ส่วนประสำนฯ 
ตะวนัออก)

 500.-  - ตกลงรำคำ  ร้ำนเมจิก/500 บำท  ร้ำนเมจิก/500 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง

 รำยชื้อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

15

จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรประกอบกำร
จัดประชุมเชิงปฏบิติักำรเพื่อจัดท ำแผน
บริหำรจัดกำรและพฒันำลุ่มน้ ำแบบบรูณำ
กำร (ส่วนประสำนฯ ตะวนัออก)

 1,875.- - ตกลงรำคำ
 ร้ำนนำยประมูล รัตนวรรณ/

1,875 บำท
 ร้ำนนำยประมูล รัตนวรรณ/

1,875 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

16

ซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง (ทะเบยีน 
81-3279 สงขลำ) (ส่วนเคร่ืองกล)  8,346.- - ตกลงรำคำ

        ร้ำนแสงอนันต์ยนต์/    
 8,346 บำท

        ร้ำนแสงอนันต์ยนต์/    
 8,346 บำท

รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

17

ซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง (ทะเบยีน กน
 5340 สงขลำ) (ส่วนเคร่ืองกล)  14,000.- - ตกลงรำคำ

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยรัตน์
ยำนยนต์หล่อดอก/14,000 

บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยรัตน์
ยำนยนต์หล่อดอก/14,000 

บำท

รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

18

ซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง (ส่วน
เคร่ืองกล)  31,458.- - ตกลงรำคำ

      ร้ำนแสงอนันต์ยนต์/    
31,458 บำท

      ร้ำนแสงอนันต์ยนต์/    
31,458 บำท

รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

19

จ้ำงเหมำบริกำร (จัดพมิพส์มุดปกอ่อน
ประชำสัมพนัธ)์ (ส่วนประสำนฯ ตะวนัตก 
ส่วนที่ 2)

 69,000.- - ตกลงรำคำ
     ร้ำนดิจิอำร์ท โปรเจค/    

69,000 บำท
     ร้ำนดิจิอำร์ท โปรเจค/    

69,000 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

20

จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
(ประจ ำส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 8) 
ประจ ำเดือน มีนำคม 2559

     3,574.20 - ตกลงรำคำ
 ร้ำนพรีวชิญ์ ซัพพลำย/

3,574.20 บำท
 ร้ำนพรีวชิญ์ ซัพพลำย/

3,574.20 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

21

ซ้ือวสัดุส ำนักงำน (กระเปำ๋ใส่เอกสำร) 
(ส่วนประสำนฯ ตะวนัออก)  78,750.- - ตกลงรำคำ

         ร้ำนเพื่อนเอกสำร/     
  78,750 บำท

         ร้ำนเพื่อนเอกสำร/     
  78,750 บำท

รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง

 รำยชื้อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

22

จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยพร้อมเข้ำเล่ม (ส่วน
ประสำนฯ ตะวนัออก)  22,925.- - ตกลงรำคำ

         ร้ำนเพื่อนเอกสำร/     
  22,925 บำท

         ร้ำนเพื่อนเอกสำร/     
  22,925 บำท

รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

23

จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรประกอบกำร
จัดประชุมเชิงปฏบิติักำรเพื่อจัดท ำแผน
บริหำรจัดกำรและพฒันำลุ่มน้ ำแบบบรูณำ
กำร (ส่วนประสำนฯ ตะวนัออก)

 2,800.- - ตกลงรำคำ
 ร้ำน พี.เค.ก๊อบปี้ แอนด์ 
เซอร์วสิ/ 2,800 บำท

 ร้ำน พี.เค.ก๊อบปี้ แอนด์ 
เซอร์วสิ/ 2,800 บำท

รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

24

ซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง (ทะเบยีน 
50-5427 กทม.) รหสั สบจ. 
2320-004-0002-21

 3,222.- - ตกลงรำคำ
      ร้ำนแสงอนันต์ยนต์/     

3,222 บำท
      ร้ำนแสงอนันต์ยนต์/     

3,222 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

25

ซ้ือวสัดุส ำนักงำน

 6,700.- - ตกลงรำคำ  พที ีเทรดด้ิง/6,700 บำท  พที ีเทรดด้ิง/6,700 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

26

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์

 11,260.- - ตกลงรำคำ  พที ีเทรดด้ิง/11,260 บำท  พที ีเทรดด้ิง/11,260 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

27

ซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง (ทะเบยีน กต
 9647 สงจลำ รหสั สทภ.8 
2320-008-0003-8)

 1,650.- - ตกลงรำคำ
      ร้ำนแสงอนันต์ยนต์/      

 1,650 บำท
      ร้ำนแสงอนันต์ยนต์/      

 1,650 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

28

ซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง (เคร่ืองสูบน้ ำ)
 รหสั สบจ.4320-002-0001-232  1,250.- - ตกลงรำคำ

      ร้ำนแสงอนันต์ยนต์/     
1,250 บำท

      ร้ำนแสงอนันต์ยนต์/     
1,250 บำท

รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง

 รำยชื้อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

29

จ้ำงเหมำบริกำร (ปำ้ยโครงกำร) ขนำด 
1.5*3 เมตร)  (ส่วนประสำนฯ ตะวนัตก 
ส่วนที่ 2)

 1,400.- - ตกลงรำคำ
      ร้ำนดิจิอำร์ท โปรเจค/   

 1,400 บำท
      ร้ำนดิจิอำร์ท โปรเจค/   

 1,400 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -

30

จ้ำงเหมำบริกำรท ำปำ้ยประชำสัมพนัธจ์ัด
ประชุมเชิงปฏบิติักำรเพื่อจัดท ำแผนบริหำร
จัดกำรและพฒันำลุ่มน้ ำแบบบรูณำกำร 
ขนำด 1.20x4.00 เมตร (ส่วนประสำนฯ 
ตะวนัออก)

 1,200.- - ตกลงรำคำ
      ร้ำนพงศ์นรำแกลเลอร่ี/  

 1,200 บำท
      ร้ำนพงศ์นรำแกลเลอร่ี/  

 1,200 บำท
รำคำต่ ำสุดและ
คุณภำพพสัดุ

 -



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง

 รำยชื้อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง


