
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางแปลเอกสาร เพื่อรองรับการจัดทําสัญญาและความตก

ลงรวมมือระหวางประเทศ

25,000.00           25,000.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 25,000.00        คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 25,000.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/001

5/6/2019

2 จางจัดทําตรายาง จํานวน 198 อัน 31,147.70           31,147.70         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เดอะ นิว กรุป จํากัด 31,147.70        บริษัท เดอะ นิว กรุป จํากัด 31,147.70        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/002

6/6/2019

3 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 6206/003

7/6/2019

4 ซื้อวัสดุงานบาน-งานครัว จํานวน 16 รายการ 41,188.95           41,188.95         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 41,188.95        บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 41,188.95        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/004

7/6/2019

5 ซื้อวัสดุงานบาน-งานครัว จํานวน 22 รายการ 15,198.00           15,198.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เซเวนเซฟ มารเก็ตติ้ง จํากัด 15,198.00        บริษัท เซเวนเซฟ มารเก็ตติ้ง จํากัด 15,198.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/005

7/6/2019

6 ซื้อตนไมและตกแตงสวน (รอบอาคารฯ) 250,000.00          236,700.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นายสมเดช  แกมทอง 236,700.00       นายสมเดช  แกมทอง 236,700.00      ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/006

7/6/2019

7 จางติดตั้งตั้งระบบไฟฟาเพิ่มเติมภายในสํานักงาน อาคาร

โครงการศูนยวิจัยพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

181,900.00          170,000.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท จีไอเอส กรุป จํากัด 170,000.00       บริษัท จีไอเอส กรุป จํากัด 170,000.00      ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/007

10/6/2019

8 จางผลิตตูบรรจุชุดควบคุมการทํางาน จํานวน 1 ชุด 3,500.00             3,500.00           เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ไทยสวิทชบอรด แอนด เมตัลเวอรค จํากัด 3,500.00          บริษัท ไทยสวิทชบอรด แอนด เมตัลเวอรค จํากัด 3,500.00          ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/008

12/6/2019

9 จางผลิตถุงผาพิมพโลโก สสน. จํานวน 1,500 ใบ 57,000.00           57,000.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ดิ แอป เอพีอี จํากัด 57,000.00        บริษัท ดิ แอป เอพีอี จํากัด 57,000.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/009

13/6/2019

10 จางบํารุงรักษาโปรแกรมเงินเดือน (Payroll) 4,632.83             4,632.83           เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จํากัด 4,632.83          บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จํากัด 4,632.83          ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/010

13/6/2019

11 ซื้อดิจิตอลมัลติมิเตอร (Digital multimeter) 

สําหรับใชในหองปฏิบัติการ จํานวน 1 ชุด

45,000.00           44,224.44         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด 44,224.44        บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด 44,224.44        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/011

13/6/2019

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  ประจําเดือน มิถุนายน 2562

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



12 ซื้ออุปกรณเครื่องจายไฟฟากระแสตรง (D.C.power 

supply) จํานวน 1 ชุด

15,000.00           14,552.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด 14,552.00        บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด 14,552.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/012

13/6/2019

13 ซื้อเครื่องดูดควัน จํานวน 2 ชุด และเครื่องมือใน

หองปฏิบัติการ จํานวน 11 รายการ

72,000.00           71,458.12         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท สหรุงโรจน (ประเทศไทย) จํากัด 71,458.12        บริษัท สหรุงโรจน (ประเทศไทย) จํากัด 71,458.12        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/013

13/6/2019

14 ซื้อลังพลาสติกแบบทึบ สําหรับใชจัดเก็บอุปกรณวิจัยและ

อะไหลโทรมาตร

26,000.00           25,423.20         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซินเตอรโปรดักส จํากัด 25,423.20        บริษัท ซินเตอรโปรดักส จํากัด 25,423.20        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/014

13/6/2019

15 จางจัดทําสมุดโนตขนาด A5 พิมพโลโก สสน. 

จํานวน 1,500 เลม

234,330.00          234,330.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท วี เอ็น.สเปเชียลไลซ โปรดักส จํากัด 234,330.00       บริษัท วี เอ็น.สเปเชียลไลซ โปรดักส จํากัด 234,330.00      ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/015

14/6/2019

16 ซื้อกระดาษอิงคเจ็ทและหมึกสําหรับเครื่องพิมพแผนที่ 

จํานวน 2 รายการ

202,837.44          202,837.44       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ไอ.เจ.สยาม จํากัด 202,837.44       บริษัท ไอ.เจ.สยาม จํากัด 202,837.44      ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/016

14/6/2019

17 จางจัดฝกอบรมหลักสูตร ทักษะการนําเสนออยางมือ

อาชีพและเทคนิคการทําสไลด (Professional 

Presentation Skills)

58,580.00           58,580.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท วีเวิรคสมารท จํากัด 58,580.00        บริษัท วีเวิรคสมารท จํากัด 58,580.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/017

17/6/2019

18 ซื้ออุปกรณตรวจวัดระดับน้ํา จํานวน 1 ชุด 60,000.00           44,137.50         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท วีกา อินสตรูเมนท จํากัด 44,137.50        บริษัท วีกา อินสตรูเมนท จํากัด 44,137.50        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/018

17/6/2019

19 จางผลิตชุดควบคุมการทํางานและชุดตรวจวัด

สภาพอากาศ จํานวน 1 ชุด

15,000.00           11,956.18         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อีทีที จํากัด 11,956.18        บริษัท อีทีที จํากัด 11,956.18        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/019

18/6/2019

20 จางซอมเครื่องพิมพแผนที่ HP Designjet Z6200 18,151.75           18,151.75         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อะเคเชีย ไอ.ที.เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 18,151.75        บริษัท อะเคเชีย ไอ.ที.เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 18,151.75        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/020

18/6/2019

21 จางผลิตเข็มกลัดติดเสื้อ สัญลักษณของสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน)  

จํานวน 300 ชิ้น

29,000.00           28,890.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เกรทพรีเมี่ยม จํากัด 28,890.00        บริษัท เกรทพรีเมี่ยม จํากัด 28,890.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/021

18/6/2019

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 36,906.44           36,906.44         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม อ็นเตอรไพรส 36,906.44        หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม อ็นเตอรไพรส 36,906.44        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/022

21/6/2019

23 จางบริการในการดําเนินการทบทวนและจัดทําเอกสาร

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะหกระบวนการและ

จัดทําเอกสารคูมือคุณภาพ

50,000.00           50,000.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาววิชชุนันท  วรรณรัตน 50,000.00        นางสาววิชชุนันท  วรรณรัตน 50,000.00        ใชเกณฑราคา

ประกอบเกณฑอ่ืน

PO 6206/023

21/6/2019



24 จางผลิตโครงสรางสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 3 รายการ 350,000.00          278,403.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เพรส ควอลิตี้ จํากัด 278,403.00       บริษัท เพรส ควอลิตี้ จํากัด 278,403.00      ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/024

21/6/2019

25 จางผลิตตูเหล็กบรรจุชุดควบคุมการทํางาน 12 ชุด 50,000.00           41,088.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ไทยสวิชบอรด แอน เมตัลเวอรค จํากัด 41,088.00        บริษัท ไทยสวิชบอรด แอน เมตัลเวอรค จํากัด 41,088.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/025

21/6/2019

26 ซื้อแบตเตอรี่ 12 ชุด 25,000.00           21,186.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิกส 21,186.00        หางหุนสวนจํากัด สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิกส 21,186.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/026

21/6/2019

27 ซื้ออุปกรณตรวจวัดปริมาณน้ําฝน 12 ชุด 60,000.00           54,570.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท คริชตัล รีเสริช จํากัด 54,570.00        บริษัท คริชตัล รีเสริช จํากัด 54,570.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/027

21/6/2019

28 ซื้อแผงโซลาเซลล และอุปกรณควบคุมการชารจ 12 ชุด 50,000.00           33,974.64         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท นอรทเทอรน ซันไชน จํากัด 33,974.64        บริษัท นอรทเทอรน ซันไชน จํากัด 33,974.64        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/028

21/6/2019

29 ซื้ออุปกรณตรวจวัดระดับน้ํา 5 ชุด 230,000.00          220,687.50       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท วีกา อินสตรูเมนท จํากัด 220,687.50       บริษัท วีกา อินสตรูเมนท จํากัด 220,687.50      ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/029

21/6/2019

30 ซื้อชุดสงขอมูลอัตโนมัติ (Modem) 2 รายการ 230,000.00          220,955.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ไวมา เน็ตเวิรคส จํากัด 220,955.00       บริษัท ไวมา เน็ตเวิรคส จํากัด 220,955.00      ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/030

21/6/2019

31 จางผลิตชุดควบคุมการทํางานและชุดตรวจวัดสภาพ

อากาศ 12 ชุด

150,000.00          118,773.21       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อีทีที จํากัด 118,773.21       บริษัท อีทีที จํากัด 118,773.21      ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/031

21/6/2019

32 ซื้ออุปกรณตรวจวัดคาความนําไฟฟาในนํ้า 

จํานวน 3 ชุด

180,000.00          158,574.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท กรีน บรรยัณ จํากัด 158,574.00       บริษัท กรีน บรรยัณ จํากัด 158,574.00      ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/032

24/6/2019

33 จางผลิตโครงสรางสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 

จํานวน 1 ชุด

30,000.00           13,375.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท พีเอ็มพี มอเตอรโปรดักส จํากัด 13,375.00        บริษัท พีเอ็มพี มอเตอรโปรดักส จํากัด 13,375.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/033

25/6/2019

34 จางจัดแสดงนิทรรศการงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562" 110,000.00          107,642.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เอส บิวทเดอร จํากัด 107,642.00       บริษัท เอส บิวทเดอร จํากัด 107,642.00      ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/034

27/6/2019

35 ซื้อ Rollup,Backdrop และบอรดนิทรรศการ

พรอมอุปกรณ

23,722.00           23,721.90         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท แอดออน จํากัด 23,721.90        บริษัท แอดออน จํากัด 23,721.90        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6206/035

27/6/2019

36 จางบริการงานบริหารงานทั่วไป 150,000.00          150,000.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาวขนิษฐา  งามเจริญ 150,000.00       นางสาวขนิษฐา  งามเจริญ 150,000.00      ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 087/2562

21/6/2019

37 จางบริการงานบริหารงานทั่วไป 150,000.00          150,000.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นายโยธิน  จันทรครุธ 150,000.00       นายโยธิน  จันทรครุธ 150,000.00      ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 088/2562

27/6/2019



38 จางบริการงานบริหารงานทั่วไป 106,080.00          106,080.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นายพิทักษ เครือพิมาย 106,080.00       นายพิทักษ เครือพิมาย 106,080.00      ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 089/2562

27/6/2019

39 จางเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนดาน

เอกสารและอื่นๆ

330,000.00          330,000.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาวกิตติยา  งามจิตร 330,000.00       นางสาวกิตติยา  งามจิตร 330,000.00      ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 090/2562

28/6/2019

40 จางปฏิบัติงานบริการงานบริหารงานทั่วไป 76,500.00           76,500.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาวณภัทร  กีชานนท 76,500.00        นางสาวณภัทร  กีชานนท 76,500.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 091/2562

28/6/2019

41 จางเหมาพนักงานบริการทั่วไป 396,500.00          396,500.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาวพรนภา  กลิ่นชมภู 31,500.00        นางสาวพรนภา  กลิ่นชมภู 31,500.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 092/2562

28/6/2019


