
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง

 รำยชื้อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำ 
บำ้นบำโงสือนิง ต ำบลกำวะ
 อ ำเภอสุไหงปำดี จังหวดันรำธวิำส

9,660,000.00     

- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
ลีแอนด์เพื่อน 

(1995)/9,660,000 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
ลีแอนด์เพื่อน 

(1995)/9,660,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด -

2

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟบูงึบอยอ 
บำ้นกวำลอซีรำ ต ำบลปำเสมัส อ ำเภอสุไหง
โกลก จังหวดันรำธวิำส

     9,878,000.00

- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
ลีแอนด์เพื่อน 

(1995)/9,878,000 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
ลีแอนด์เพื่อน 

(1995)/9,878,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด -

3

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำ บำ้นโต๊ะนอง
ต ำบลโต๊ะเด็ง อ ำเภอสุไหงปำดี จังหวดั
นรำธวิำส

     9,892,000.00

- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
ลีแอนด์เพื่อน 

(1995)/9,892,000 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
ลีแอนด์เพื่อน 

(1995)/9,892,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด -

4

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำ
 บำ้นกวำลอซีรำ ต ำบลปำเสมัส
 อ ำเภอสุไหงโกลก จังหวดันรำธวิำส

     9,549,000.00

- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
ลีแอนด์เพื่อน 

(1995)/9,549,000 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
ลีแอนด์เพื่อน 

(1995)/9,549,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด -

5

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำ
บำ้นตล่ิงสูง ต ำบลสุไหงปำดี อ ำเภอสุไหงปำ
ดี จังหวดันรำธวิำส

     9,609,000.00

- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
ลีแอนด์เพื่อน 

(1995)/9,609,000 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
ลีแอนด์เพื่อน 

(1995)/9,609,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด -

6

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำ
บำ้นจุฬำภรณ์พฒันำ 5 ต ำบลบองอ
 อ ำเภอระแงะ จังหวดันรำธวิำส

     9,860,000.00

- วธิพีเิศษ

บริษทั เจ.เอส.โอ.กรุ๊ป จ ำกัด/
9,860,000 บำท

 บริษทั เจ.เอส.โอ.กรุ๊ป 
จ ำกัด/9,860,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด -

7

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำ
บำ้นเชิงเขำ ต ำบลปะลุกำสำเมำะ
 อ ำเภอบำเจำะ จังหวดันรำธวิำส

     9,677,000.00

- วธิพีเิศษ

บริษทั เจ.เอส.โอ.กรุ๊ป จ ำกัด/
9,677,000 บำท

 บริษทั เจ.เอส.โอ.กรุ๊ป 
จ ำกัด/9,677,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด -

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2559
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘
วนัที่ 8  พฤศจิกำยน  2559



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง

 รำยชื้อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2559
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘
วนัที่ 8  พฤศจิกำยน  2559

8

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟบูงึตันหยงลิมอ ต ำบล
ตันหยงลิมอ อ ำเภอระแงะ 
จังหวดันรำธวิำส

9,745,000.00     

- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด รุสลัน
โยธำ/9,745,000 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด รุสลัน
โยธำ/9,745,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด -

9

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำ ช่วง 2 บำ้น
จุฬำภรณ์พฒันำ 5 ต ำบลบองอ อ ำเภอระ
แงะ จังหวดันรำธวิำส

9,536,000.00     

- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด รุสลัน
โยธำ/9,536,000 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด รุสลัน
โยธำ/9,536,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด -

10
โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟบูงึโจโบ ช่วง 2 ต ำบล
กำบงั อ ำเภอกำบงั จังหวดัยะลำ

9,530,234.00     
- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ผลดี
พำณิชย/์9,530,234 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ผลดี
พำณิชย/์9,530,234 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด -

11

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟบูงึกูแบปำแย ต ำบล
วงัพญำ อ ำเภอรำมัน จังหวดัยะลำ

9,710,000.00     

- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ผลดี
พำณิชย/์9,710,000 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ผลดี
พำณิชย/์9,710,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด -

12

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟบูงึกูวำ ต ำบลหว้ย
กระทงิ อ ำเภอกรงปนิัง จังหวดัยะลำ

7,015,000.00     

- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ผลดี
พำณิชย/์7,015,000 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ผลดี
พำณิชย/์7,015,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด -

13

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำ บำ้นแหลม
แปง้ ต ำบลบำ้นกลำง อ ำเภอปะนำเระ 
จังหวดัปตัตำนี

9,785,000.00     

- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด รุสลัน
โยธำ/9,785,000 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด รุสลัน
โยธำ/9,785,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด -

14

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำ บำ้นวงัล้อ 
ต ำบลโคกโพธิ ์อ ำเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปตัตำนี

9,566,000.00     

- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด หะยี
เจะหมินโยธำกิจ/
9,566,000 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด หะยี
เจะหมินโยธำกิจ/
9,566,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด -



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง

 รำยชื้อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2559
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘
วนัที่ 8  พฤศจิกำยน  2559

15

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ ำ บำ้นบอืแน
นำแล ต ำบลปล่องหอย อ ำเภอกะพอ้ 
จังหวดัปตัตำนี

19,848,000.00   

- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
หะยีเจะหมินโยธำกิจ/
19,848,000 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
หะยีเจะหมินโยธำกิจ/
19,848,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด -

16

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟบูงึต้นต ำเสำ บำ้นต้น
ต ำเสำ ต ำบลเขำตูม อ ำเภอยะรัง จังหวดั
ปตัตำนี

9,606,000.00     

- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด หะยี
เจะหมินโยธำกิจ/
9,606,000 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด หะยี
เจะหมินโยธำกิจ/
9,606,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด -

17

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟคูลองโต๊ะแย ต ำบล
ม่วงเต้ีย อ ำเภอแม่ลำน จังหวดัปตัตำนี

9,880,000.00     

- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด หะยี
เจะหมินโยธำกิจ/
9,880,000 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด หะยี
เจะหมินโยธำกิจ/
9,880,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด -

18

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟบูงึบำโง ต ำบลวดั 
อ ำเภอยะรัง จังหวดัปตัตำนี

9,790,000.00     

- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด หะยี
เจะหมินโยธำกิจ/
9,790,000 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด หะยี
เจะหมินโยธำกิจ/
9,790,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด -

19

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟบูงึแม่พนัหลวง ช่วง 2
 ต ำบลสะกอม อ ำเภอจะนะ จังหวดัสงขลำ

21,790,000.00   

- วธิพีเิศษ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด บำ้นฉำงกำร
โยธำ/21,790,000 บำท  หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด บำ้นฉำง

กำรโยธำ/21,790,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด -

20
จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอกปฏบิติังำน 
(นำงสำวกรองแก้ว  นพสุวรรณ)           58,935.48 - ตกลงรำคำ

 นำงสำวกรองแก้ว  นพ
สุวรรณ/58,935.48 บำท

 นำงสำวกรองแก้ว  นพ
สุวรรณ/58,935.48 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด -

21

จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอกปฏบิติังำน 
(นำงสำวชำลินี  ทำลมดี)           58,935.48 - ตกลงรำคำ

 นำงสำวชำลินี  ทำลมดี/
58,935.48 บำท

 นำงสำวชำลินี  ทำลมดี/
58,935.48 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด -



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง

 รำยชื้อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2559
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๘
วนัที่ 8  พฤศจิกำยน  2559

22

จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอกปฏบิติังำน 
(นำยธรีะยุทธ  ชำยเกตุ)           50,516.13 - ตกลงรำคำ

 นำยธรีะยุทธ  ชำยเกตุ/
50,516.13 บำท

 นำยธรีะยุทธ  ชำยเกตุ/
50,516.13 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด -

23

จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอกปฏบิติังำน 
(นำงพรทพิย์  วรรณโณ)           50,516.13 - ตกลงรำคำ

 นำงพรทพิย์  วรรณโณ/
50,516.13 บำท

 นำงพรทพิย์  วรรณโณ/
50,516.13 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด -

24

จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอกปฏบิติังำน 
(นำงสำวจันทร์จิรำ  พลสิทธิ)์           50,516.13 - ตกลงรำคำ

 นำงสำวจันทร์จิรำ  พลสิทธิ์/
50,516.13 บำท

 นำงสำวจันทร์จิรำ  พลสิทธิ์/
50,516.13 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด -

25

จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภยั         300,000.00 - ตกลงรำคำ

 บริษทั รักษำควำมปลอดภยั 
รวมพลกำร์ด จ ำกัด/

300,000 บำท

 บริษทั รักษำควำมปลอดภยั 
รวมพลกำร์ด จ ำกัด/

300,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด -


