
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางผลิตอุปกรณตนแบบชุดรับสงขอมูลอัตโนมัติ 

(Cellular Modem) จํานวน 3 ชุด

14,000.00           13,482.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อีทีที จํากัด 13,482.00        บริษัท อีทีที จํากัด 13,482.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/001

1/8/2019

2 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 14 รายการ 16,310.00           16,310.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เซเวนเซฟ มารเก็ตติ้ง จํากัด 16,310.00        บริษัท เซเวนเซฟ มารเก็ตติ้ง จํากัด 16,310.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/002

1/8/2019

3 จางทําเสื้อโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล 

จํานวน 2,000 ตัว

400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาวภูริตา  สกุลศรีสงา 400,000.00 นางสาวภูริตา  สกุลศรีสงา 400,000.00 ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/003

1/8/2019

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 29 รายการ 45,569.97           45,569.97         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 45,569.97        บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 45,569.97         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/004

1/8/2019

5 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 17 รายการ 62,673.32           62,673.32         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จํากัด 62,673.32        บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จํากัด 62,673.32         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/005

6/8/2019

6 จางเหมาวางทอปรับระบบระบายน้ําในคลองรอบอาคาร

โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

500,000.00          497,336.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ดับบลิวอีสิบเกาเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 497,336.00       บริษัท ดับบลิวอีสิบเกาเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 497,336.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/006

7/8/2019

7 ซื้ออุปกรณสําหรับจัดซุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปหลวง

18,190.00           18,190.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เอสบิวท เดอร จํากัด 18,190.00        บริษัท เอสบิวท เดอร จํากัด 18,190.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/007

7/8/2019

8 จางจัดฝกอบรมหลักสูตร Communication Power 72,760.00           72,760.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ศูนยพัฒนากลยุทธทางธุรกิจ จํากัด 72,760.00        บริษัท ศูนยพัฒนากลยุทธทางธุรกิจ จํากัด 72,760.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/008

7/8/2019

9 จางงานบํารุงรักษาโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล 85,600.00           85,600.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด 85,600.00        บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด 85,600.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/009

7/8/2019

10 จางจัดฝกอบรมหลักสูตร สรุปขอมูลทุกอยางดวยกระดาษ

แผนเดียว (1Sheet Design)

37,450.00           37,450.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 37,450.00        สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 37,450.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/010

8/8/2019

11 ซื้อกาตมน้ําไฟฟาจํานวน 2 เครื่อง 25,000.00           25,000.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

รานวัชรพล 25,000.00        รานวัชรพล 25,000.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/011

8/8/2019

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  ประจําเดือน สิงหาคม 2562

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



12 จางจัดนิทรรศการในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 

ประจําป พ.ศ. 2562

1,099,960.00       1,099,960.00     คัดเลือก

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1) (ค)

บริษัท เอส บิวทเดอร จํากัด 1,097,820.00    บริษัท เอส บิวทเดอร จํากัด 1,097,820.00     ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/012

8/8/2019

13 จางทํา Roll Up สําหรับจัดแสดงนิทรรศการในการอบรม

เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใชภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง

 เพื่อการบริหารจัดการน้ําระดับทองถิ่น” จํานวน 8 ชุด

31,757.60           31,757.60         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท แอด ออน จํากัด 31,757.60        บริษัท แอด ออน จํากัด 31,757.60         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/013

15/8/2019

14 ซื้อยางรถยนตสําหรับรถหนวยวิเคราะหและติดตาม

สถานการณน้ําเคลื่อนที่ (MOBILE WAR ROOM)

89,000.00           88,756.50         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด ยางหลักสี่ 88,756.50        หางหุนสวนจํากัด ยางหลักสี่ 88,756.50         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/014

15/8/2019

15 จางผลิตสื่อวีดิทัศนเผยแพรองคความรูจากบุคลากร 107,000.00          107,000.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท คีโน จํากัด 107,000.00       บริษัท คีโน จํากัด 107,000.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/015

16/8/2019

16 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 24,336.08           24,336.08         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 24,336.08        หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 24,336.08         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/016

16/8/2019

17 จางบริการลางเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารโครงการ

ศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

217,220.70          217,220.70       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท มหาจักร แอร คอนดิชั่นเนอรส จํากัด 217,220.70       บริษัท มหาจักร แอร คอนดิชั่นเนอรส จํากัด 217,220.70        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/017

16/8/2019

18 จางติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จํานวน 12 สถานี 350,000.00          260,010.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เอส ที ซี เทเลคอม จํากัด 260,010.00       บริษัท เอส ที ซี เทเลคอม จํากัด 260,010.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/018

19/8/2019

19 จางจัดทํานามบัตรเจาหนาที่ จํานวน 10,000 ใบ 35,310.00           35,310.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ไทยปริ้นทติ้ง เซ็นเตอร จํากัด 35,310.00        บริษัท ไทยปริ้นทติ้ง เซ็นเตอร จํากัด 35,310.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/019

19/8/2019

20 จางเหมารื้อถอนสิ่งปลูกสราง ตนไม และงานขุดลอก

คลองดานทิศเหนือของ สสน. อาคารโครงการศูนยวิจัย

และพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

500,000.00          498,534.40       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ดับบลิวอีสิบเกาเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 498,534.40       บริษัท ดับบลิวอีสิบเกาเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 498,534.40        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/020

19/8/2019

21 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพเอกสาร สําหรับใชลงพื้นที่

ปฏิบัติงาน จํานวน 4 ชุด

16,000.00           15,729.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท พีซี แลนด เทคโนโลยี จํากัด 15,729.00        บริษัท พีซี แลนด เทคโนโลยี จํากัด 15,729.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/021

19/8/2019

22 จางดําเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล ชุมชน

วัดคลองเพลง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

90,000.00           90,000.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางบงกช  บุญภาค 90,000.00        นางบงกช  บุญภาค 90,000.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/022

23/8/2019



23 จางเหมาดําเนินการปรับปรุงผังบริเวณอาคารโครงการ

ศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา สถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน)

495,410.00          495,410.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท โกบอส จํากัด 495,410.00       บริษัท โกบอส จํากัด 495,410.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/023

26/8/2019

24 จางพิมพรายงานประจําป 2561 สถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) จํานวน 1,000 เลม

279,270.00          279,270.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท โรงพิมพกรุงเทพ (1984) จํากัด 279,270.00       บริษัท โรงพิมพกรุงเทพ (1984) จํากัด 279,270.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/024

28/8/2019

25 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร และหมึกปริ้นเตอร 

จํานวน 1 รายการ

15,000.00           8,600.01           เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 8,600.01          บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 8,600.01           ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/025

29/8/2019

26 จางผลิตตนแบบชิ้นสวนปองกันการชํารุดสูญหาย

ของแผงโซลาเซลล จํานวน 10 ชุด

15,000.00           11,770.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท พีเอ็มพี มอเตอรโปรดักส จํากัด 11,770.00        บริษัท พีเอ็มพี มอเตอรโปรดักส จํากัด 11,770.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6208/026

29/8/2019

27 ซื้อระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง (High 

Performance Computing) สําหรับงานประมวลผล

แบบจําลองสภาพอากาศ

40,000,000.00     39,999,917.00   คัดเลือก 

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1)(ข)

บริษัท คลาวด เซิรฟ เอเซีย จํากัด

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส จํากัด

 39,590,000.00

22,823,100.00

23,968,000.00

บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส จํากัด 23,800,000.00    ใชเกณฑราคา

ประกอบเกณฑอ่ืน

HII 098/2562

1/8/2019

28 จางปฏิบัติงานบริหารงานวิเคราะหขอมูล 112,255.00          112,255.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาววัชราภรณ  สรอยจําปา 112,255.00       นางสาววัชราภรณ  สรอยจําปา 112,255.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 099/2562

15/8/2019

29 จางเหมาดําเนินการโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล

เพื่อแสดงผลการคาดการณน้ําทวมในพื้นที่เขตเมือง 

(Development of data integration and 

visualization system for urban flood forecast)

1,150,000.00       1,127,780.00     คัดเลือก 

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1)(ข)

บริษัท จีโออินโฟ จํากัด 

บริษัท อินฟวส จํากัด

1,127,780.00

1,130,000.00

บริษัท จีโออินโฟ จํากัด 1,127,780.00     ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 100/2562

23/8/2019

30 จางบริการรักษาความปลอดภัยภายในและโดยรอบ

อาคารสํานักงาน

3,600,000.00       3,567,200.00     เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ซ)

สํานักงานรักษาความปลอดภัย องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ

3,567,200.00    สํานักงานรักษาความปลอดภัย องคการสงเคราะห

ทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ

3,567,200.00     ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 101/2562

28/8/2019

31 จางเหมาบริการรถยนตพรอมพนักงานขับรถยนต (รถตู) 480,000.00          480,000.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นายณัฐวุฒิ  ฉลาดเชี่ยว 480,000.00       นายณัฐวุฒิ  ฉลาดเชี่ยว 480,000.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 102/2562

30/8/2019


