
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 27 รายการ 88,933.93           88,933.93         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 88,933.93        บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 88,933.93        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/001

1/7/2019

2 จางพิมพแบบฟอรมทางการเงินและบัญชี 26,669.75           26,669.75         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท คอมซัคเซ็ส จํากัด 26,669.75        บริษัท คอมซัคเซ็ส จํากัด 26,669.75        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/002

2/7/2019

3 ซื้อโตะและเกาอี้ (สําหรับใชในหองประชุมเพิ่มเติม) 495,000.00 491,525.90 เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท รอกเวิธ จํากัด (มหาชน) 491,525.90 บริษัท รอกเวิธ จํากัด (มหาชน) 491,525.90 ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/003

3/7/2019

4 ซื้ออุปกรณตรวจวัดปริมาณน้ําฝนและอุปกรณตรวจวัด

ความเขมแสง จํานวน 1 ชุด

14,000.00           13,551.55         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท คริสตัล รีเสริช จํากัด 13,551.55        บริษัท คริสตัล รีเสริช จํากัด 13,551.55        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/004

3/7/2019

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 19 รายการ 12,546.66           12,546.66         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จํากัด 12,546.66        บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จํากัด 12,546.66        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/005

5/7/2019

6 จางผลิตตูบรรจุชุดควบคุมการทํางาน จํานวน 1 ชุด 15,000.00           10,486.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ไทยสวิชบอรด แอนด เมตัลเวอรค จํากัด 10,486.00        บริษัท ไทยสวิชบอรด แอนด เมตัลเวอรค จํากัด 10,486.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/006

5/7/2019

7 จางผลิตชุดควบคุมการทํางานและชุดตรวจวัดสภาพ

อากาศ จํานวน 1 ชุด

10,000.00           9,356.08           เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อีทีที จํากัด 9,356.08          บริษัท อีทีที จํากัด 9,356.08          ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/007

5/7/2019

8 จางติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จํานวน 1 สถานี 30,000.00           29,104.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เอส ที ซี เทเลคอม จํากัด 29,104.00        บริษัท เอส ที ซี เทเลคอม จํากัด 29,104.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/008

5/7/2019

9 จางจัดทํานามบัตรเจาหนาที่ จํานวน 7,000 ใบ 24,717.00           24,717.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ไทยปริ้นทติ้ง เซ็นเตอร จํากัด 24,717.00        บริษัท ไทยปริ้นทติ้ง เซ็นเตอร จํากัด 24,717.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/009

9/7/2019

10 จางบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงาน 303,345.00          303,345.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท รักษาความปลอดภัย อีทีซ.ี ควอลิตี้ จํากัด 303,345.00       บริษัท รักษาความปลอดภัย อีทีซ.ี ควอลิตี้ จํากัด 303,345.00      ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/010

9/7/2019

11 จางผลิตโครงสรางสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 

จํานวน 3 รายการ

150,000.00          145,520.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท พีเอ็มพี มอเตอรโปรดักส จํากัด 145,520.00       บริษัท พีเอ็มพี มอเตอรโปรดักส จํากัด 145,520.00      ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/011

10/7/2019

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  ประจําเดือน กรกฎาคม 2562

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



12 จางดําเนินการประสานงานกับหนวยงานดานแรงงาน

ตางประเทศ

22,600.00           22,600.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จํากัด 22,600.00        บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จํากัด 22,600.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/012

11/7/2019

13 จางผลิตขาโมเด็ม จํานวน 1,000 ชุด และกลองชารจเจอร

 จํานวน 1,000 ชุด

245,000.00          240,750.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ไทยสวิชบอรด แอนด เมตัลเวอรค จํากัด 240,750.00       บริษัท ไทยสวิชบอรด แอนด เมตัลเวอรค จํากัด 240,750.00      ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/013

12/7/2019

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 5,341.44             5,341.44           เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 5,341.44          หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 5,341.44          ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/014

15/7/2019

15 ซื้อยางรถยนตสําหรับรถยนต 2 คัน (จํานวน 8 เสน) 67,000.00           66,768.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด ยางหลักสี่ 66,768.00        หางหุนสวนจํากัด ยางหลักสี่ 66,768.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/015

24/7/2019

16 จางเหมาพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 คน 32,000.00           32,000.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นายธีรภัทร  อิ่มเจริญกุล 32,000.00        นายธีรภัทร  อิ่มเจริญกุล 32,000.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/016

24/7/2019

17 จางผลิตตนแบบตูเหล็กใสอุปกรณชุดควบคุมการทํางาน 

จํานวน 1 ชุด

5,000.00             4,280.00           เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ไทยสวิชบอรด แอนด เมตัลเวอรค จํากัด 4,280.00          บริษัท ไทยสวิชบอรด แอนด เมตัลเวอรค จํากัด 4,280.00          ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/017

25/7/2019

18 จางปรับปรุงวงจรควบคุมการทํางาน (Data Logger) 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษาสถานีโทร

มาตรอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการเตือนภัย

120,000.00          111,280.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อีทีที จํากัด 111,280.00       บริษัท อีทีที จํากัด 111,280.00      ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/018

26/7/2019

19 จางติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ 

จํานวน 1 สถานี

30,000.00           29,425.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เอส ที ซี เทเลคอม จํากัด 29,425.00        บริษัท เอส ที ซี เทเลคอม จํากัด 29,425.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/019

26/7/2019

20
จางเหมาบริการขับรถหนวยวิเคราะหและติดตาม

สถานการณน้ําเคลื่อนที่ (MOBILE WAR ROOM)
16,200.00           6,000.00           

เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)
นายกันหา ฉลาดเฉลียว 6,000.00          นายกันหา ฉลาดเฉลียว 6,000.00          

ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/020

26/7/2019

21 จางเหมาบริการขับรถยนต 9,000.00             5,000.00           เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นายสายชล  สุวรรณพรม 5,000.00          นายสายชล  สุวรรณพรม 5,000.00          ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6207/021

30/7/2019

22 จางปรับปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษาสถานีโทรมาตร

อัตโนมัติ จํานวน 930 สถานี

8,470,000.00       8,313,721.67     ประกาศเชิญชวนท่ัวไป

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 55 (1)

1. บริษัท บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

2. บริษัท เอส ที ซี เทเลคอม จํากัด

 7,409,215.00

7,463,250.00

บริษัท เอส ที ซี เทเลคอม จํากัด 7,463,250.00 ใชเกณฑราคา

ประกอบเกณฑอ่ืน

HII 093/2562

1/7/2019

23 จางเหมาตกแตงภายในสํานักงาน อาคารโครงการ

ศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

จํานวน 1 งาน

29,200,000.00     29,196,491.68   คัดเลือก 

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1)(ค)

บริษัท ทีมวิศว คอนสตรัคชั่น จํากัด 29,000,000.00   บริษัท ทีมวิศว  คอนสตรัคชั่น จํากัด 29,000,000.00  ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 094/2562

19/7/2019



24 จางกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท บริเวณเสนทางสัญจร

โดยรอบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน)

 อาคารโครงการศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา จํานวน 1 งาน

4,128,000.00       3,679,000.00     ประกาศเชิญชวนท่ัวไป

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 55 (1)

บริษัท ทีมวิศว คอนสตรัคชั่น จํากัด 3,148,000.00    บริษัท ทีมวิศว  คอนสตรัคชั่น จํากัด 3,148,000.00    ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 095/2562

19/7/2019

25 จางเหมาพัฒนาแบบจําลองทางสมุทรศาสตรและระบบ

เตือนภัยลวงหนาบริเวณอาวไทย ระยะที่ 2

8,000,000.00       8,000,000.00     เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ซ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 8,000,000.00    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 8,000,000.00    ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 096/2562

30/7/2019

26 จางบริการงานจัดการน้ําชุมชน โครงการสรางแมขายการ

จัดการน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พรบ. 

2562)

88,000.00           88,000.00         

เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)
นางสาวชณัฐญาพร  กอสุระ 88,000.00        นางสาวชณัฐญาพร  กอสุระ 88,000.00        

ใชเกณฑราคาต่ําสุด
HII 097/2563

31/7/2019


