
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1
โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำ            
บำ้นเจำะกือแย ต ำบลสำมัคคี            
อ ำเภอรือเสำะ จังหวดันรำธวิำส

     8,900,000.00 8,897,162.00     วธิพีเิศษ
       หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด    

   อักษรพฒัน์ /
8,880,000.00 บำท

       หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด    
   อักษรพฒัน์ /

8,880,000.00 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

สัญญำเลขที่ 
20/2560  ลว.
1/11/2559

2
โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำต ำบลบำตง 
อ ำเภอรือเสำะ จังหวดันรำธวิำส

     9,530,000.00 9,522,989.00     วธิพีเิศษ
      หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด     

 อักษรพฒัน์ /
9,500,000.00 บำท

      หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด     
 อักษรพฒัน์ /

9,500,000.00 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

สัญญำเลขที่ 
21/2560  ลว.
1/11/2559

3
โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟบูงึตันหยงบแูร     
ต ำบลตำเนำะปเูต๊ะ  อ ำเภอบนันังสตำ  
จังหวดัยะลำ

     9,450,000.00 9,436,051.00     วธิพีเิศษ
 บริษทั อัครพนัธุก์่อสร้ำง 
จ ำกัด /9,420,000.00 

บำท

 บริษทั อัครพนัธุก์่อสร้ำง 
จ ำกัด /9,420,000.00

 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

สัญญำเลขที่ 
22/2560  ลว.
1/11/2559

4

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟคูลองทำ่คลอง
 ต ำบลปำ่ชิง อ ำเภอจะนะ จังหวดัสงขลำ    24,875,000.00 24,874,506.00   วธิพีเิศษ

บริษทั มิ่งสวสัด์ิทรัพย์กำร
โยธำ จ ำกัด /

24,843,000.00 บำท

 บริษทั มิ่งสวสัด์ิทรัพย์กำร
โยธำ จ ำกัด /

24,843,000.00 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

สัญญำเลขที่ 
23/2560  ลว.
1/11/2559

5
จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอกปฏบิติังำน 
(นำงสำวซัลวำ  ณัชชำนนท)์

          52,500.00          52,500.00 ตกลงรำคำ
 นำงสำวซัลวำ  ณัชชำ

นนท/์ 52,500.00 บำท
 นำงสำวซัลวำ  ณัชชำ

นนท/์ 52,500.00 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

บนัทกึข้อตกลงจ้ำง
เลขที่สทภ.
8/6/2560  ลว.
1/11/2559

6
ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง (กลุ่มงำนอำคำรและ
สถำนที่  ส่วนอ ำนวยกำร)

               774.60               774.60 ตกลงรำคำ
 หจก.แย้มยิ้มบริกำร/ 

774.60 บำท
 หจก.แย้มยิ้มบริกำร/ 

774.60 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

-

7
จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมยำนพำหนะ (ทะเบยีน 
ผฉ 6744 สงขลำ)

            6,210.28            6,210.28 ตกลงรำคำ
 บริษทั โตโยต้ำสงขลำ ผู้
จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด/ 

6,210.28 บำท

 บริษทั โตโยต้ำสงขลำ ผู้
จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด/ 

6,210.28 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

-

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2559
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘

วนัที่ 2 ธนัวำคม  2559



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

8

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำ ควนเล้ำเปด็
 ต ำบลคลองใหญ่ อ ำเภอตะโหมด จังหวดั
พทัลุง

6,950,000.00     6,938,853.00    ประกวดรำคำ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
เรืองแก้วกำรก่อสร้ำง 

/6,888,800.00 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
เรืองแก้วกำรก่อสร้ำง 

/6,888,800.00 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

สัญญำเลขที่ 
25/2560 ลว.
17/11/2559

9

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำบำ้นควนตอ 
 ต ำบลนำโยงใต้  อ ำเภอเมือง  จังหวดัตรัง 8,750,000.00     8,732,605.00    ประกวดรำคำ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด โครำช
พฒันะ /8,632,605.00

 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด โครำช
พฒันะ /8,632,605.00

 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

สัญญำเลขที่ 
26/2560 ลว.
17/11/2559

10

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำบำ้นโพธิ ์
ต ำบลควนขนุน อ ำเภอควนขนุน 
จังหวดัพทัลุง

8,950,000.00     8,943,263.00    ประกวดรำคำ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
ลูกแก้ววศิวกรรม /

8,843,100.00 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
ลูกแก้ววศิวกรรม /

8,843,100.00 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

สัญญำเลขที่ 
27/2560 ลว.
17/11/2559

11

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟบูงึตอแล ต ำบลแม่ดง
 อ ำเภอแวง้ จังหวดันรำธวิำส 9,870,000.00     9,855,239.00    วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
รุสลันโยธำ /

9,830,000.00 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
รุสลันโยธำ /

9,830,000.00 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

สัญญำเลขที่ 
28/2560  ลว.
17/11/2559

12

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำ             
บำ้นคลองบำรำเกตุ ต ำบลควนโดน      
อ ำเภอควนโดน จังหวดัสตูล

9,930,000.00     9,929,352.00    วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
พจิิตสุวรรณ วศิวกร /
9,900,000.00 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
พจิิตสุวรรณ วศิวกร /
9,900,000.00 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด

สัญญำเลขที่ 
29/2560 ลว.
17/11/2559

13 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน             6,990.00            6,990.00 ตกลงรำคำ
 ร้ำนใบเฟร์ิน/ 6,990.00

 บำท
 ร้ำนใบเฟร์ิน/ 6,990.00

 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่        
จพ.008/2560      
 ลว. 9/11/2559

14 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน           33,430.00          33,430.00 ตกลงรำคำ
 พรีวชิญ์ซัพพลำย/ 
33,430.00 บำท

 พรีวชิญ์ซัพพลำย/ 
33,430.00 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่        
จพ.010/2560      
ลว. 17/11/2559



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

15 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว             6,155.00            6,155.00 ตกลงรำคำ
 ร้ำนใบเฟร์ิน/ 6,155.00

 บำท
 ร้ำนใบเฟร์ิน/ 6,155.00

 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่        
จพ.009/2560      
ลว. 14/11/2559

16
ซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง (ทะเบยีน น 
4153 สตูล) รหสั สทภ.8 
2320-008-0002-5

            1,850.00            1,850.00 ตกลงรำคำ
 ร้ำนแสงอนันต์ยนต์/

1,850.00 บำท
 ร้ำนแสงอนันต์ยนต์/

1,850.00 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

 -

17
จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
(ประจ ำส่วนบริหำรจัดกำรน้ ำ)

          33,000.00          33,000.00 ตกลงรำคำ
 พรีวชิญ์ซัพพลำย/ 
33,000.00 บำท

 พรีวชิญ์ซัพพลำย/ 
33,000.00 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด

บนัทกึข้อตกลงจ้ำง
เลขที่สทภ.
8/7/2560ลว.
1/11/2559

18
จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
(ประจ ำส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 8)

70,400.00          70,400.00         ตกลงรำคำ
 พรีวชิญ์ซัพพลำย/ 
70,400.00 บำท

 พรีวชิญ์ซัพพลำย/ 
70,400.00 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด

บนัทกึข้อตกลงจ้ำง
เลขที่สทภ.
8/8/2560ลว.
1/11/2559

19
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว (น้ ำด่ืมบรรจุขวด  
ขนำด 20 ลิตร) ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน - 
เดือนกันยำยน 2560

8,800.00            8,800.00           ตกลงรำคำ
 อดิศักด์ิ น้ ำด่ืม...พำย/

8,800.00 บำท
 อดิศักด์ิ น้ ำด่ืม...พำย/

8,800.00 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่        
จพ.003/2560      
ลว.1/11/2559

20

จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภยั

        328,500.00        328,500.00 ตกลงรำคำ
 บริษทั รักษำควำม

ปลอดภยั รวมพลกำร์ด 
จ ำกัด/300,000.00 บำท

 บริษทั รักษำควำม
ปลอดภยั รวมพลกำร์ด 

จ ำกัด/300,000.00 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

สัญญำเลขที่ 
24/2560 ลว.
1/11/2559


