
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาปูพื้น พรอมตกแตงพื้นบริเวณโถงชั้น 1 500,000.00          492,200.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด เจเอสเดคอรเรท 492,200.00       หางหุนสวนจํากัด เจเอสเดคอรเรท 492,200.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/001

1/11/2019

2 ซื้อวัสดุ จํานวน 8 รายการ 17,990.55            17,990.55         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 17,990.55         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 17,990.55          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/002

6/11/2019

3 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 18 รายการ 26,281.40            26,281.40         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เซเวนเซฟ มารเก็ตติ้ง จํากัด 26,281.40         บริษัท เซเวนเซฟ มารเก็ตติ้ง จํากัด 26,281.40          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/003

7/11/2019

4 จางทํากระเปาผาและรมพับ จํานวน 3 รายการ 125,618.00          125,618.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ริชโคเวอร แปดแปด จํากัด 125,618.00       บริษัท ริชโคเวอร แปดแปด จํากัด 125,618.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/004

8/11/2019

5 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 18 รายการ 109,936.38          109,936.38        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จํากัด 109,936.38       บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จํากัด 109,936.38        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/005

8/11/2019

6 ซื้อกระดานไวทบอรดแมเหล็กแบบมีลอ จํานวน 1 แผน 12,901.00            12,901.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 12,901.00         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 12,901.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/006

13/11/2019

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 25,671.44            25,671.44         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 25,671.44         หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 25,671.44          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/007

15/11/2019

8 จางเหมาดําเนินงานปรับปรุงถนนรอบอาคาร 261,347.50          261,374.50        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ดับบลิวอีสิบเกาเอ็นจิเนี่ยริ่ง จํากัด 261,374.50       บริษัท ดับบลิวอีสิบเกาเอ็นจิเนี่ยริ่ง จํากัด 261,374.50        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/008

18/11/2019

9 จางจัดพิมพสื่อประชาสัมพันธใบปลิว Flyers 

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Deltares Software Days 

Sounth-East Asia-Bangkok 2019(DSD-SEA) จํานวน 1

 งาน

47,000.00            45,796.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท โรงพิมพกรุงเทพ (1984) จํากัด 45,796.00         บริษัท โรงพิมพกรุงเทพ (1984) จํากัด 45,796.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/009

18/11/2019

10 จางเหมาบริการขนยายเอกสาร พัสดุและอุปกรณ

สํานักงาน

50,000.00            50,000.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นายอรรถพล  จันทรฉาย 50,000.00         นายอรรถพล  จันทรฉาย 50,000.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/010

18/11/2019

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



11 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 44 รายการ 49,249.72            49,249.72         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 49,249.72         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 49,249.72          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/011

19/11/2019

12 จางงานปรับปรุงระบบไฟฟาบริเวณ ชั้น 1 อาคาร

โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

500,000.00          499,690.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท จีไอเอส กรุป จํากัด 499,690.00       บริษัท จีไอเอส กรุป จํากัด 499,690.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/012

20/11/2019

13 จางงานปรับปรุงระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ 

บริเวณช้ัน 1 อาคารโครงการศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา

492,200.00          492,200.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาวกฤษณา สมมาตร 492,200.00       นางสาวกฤษณา สมมาตร 492,200.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/013

21/11/2019

14 จัดซื้อตูกดน้ําดื่ม จํานวน 3 เครื่อง 15,000.00            13,799.98         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เอ็ม.วอเตอร จํากัด 13,799.98         บริษัท เอ็ม.วอเตอร จํากัด 13,799.98          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/014

21/11/2019

15 จางรื้อถอน ติดตั้งและขนยายอุปกรณโทรมาตร

พรอมอุปกรณตอพวง

42,000.00            40,000.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เอส ที ซี เทเลคอม จํากัด 40,000.00         บริษัท เอส ที ซี เทเลคอม จํากัด 40,000.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/015

21/11/2019

16 จางพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพิ่มเติม (โปรแกรม TA Smart Web)

9,951.00             9,951.00           เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด 9,951.00           บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด 9,951.00            ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/016

22/11/2019

17 ซื้อแผงโซลาเซลลพรอมตูและอุปกรณประกอบ (สําหรับ

จัดทําระบบเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย เพื่อปรับปรุง

คุณภาพน้ํา) บริเวณรอบอาคารโครงการศูนยวิจัยและ

พัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

255,000.00          237,480.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เจ.ที.เอเนอจิ จํากัด 237,480.00       บริษัท เจ.ที.เอเนอจิ จํากัด 237,480.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/017

22/11/2019

18 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร โทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณ

ตอพวงสําหรับพัฒนา Mobile Application

95,775.70            95,775.70         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อินฟอรเจน ดาตา ซิสเท็ม จํากัด 95,775.70         บริษัท อินฟอรเจน ดาตา ซิสเท็ม จํากัด 95,775.70          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/018

28/11/2019

19 ซื้อพัสดุ จํานวน 3 รายการ 23,394.00            23,394.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 23,394.00         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 23,394.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6311/019

29/11/2019

20 จางเหมาบริการปฏฏิบัติงานจัดทําขอมูลและเอกสารดาน

การเงิน บัญชีและภาษี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

230,000.00          230,000.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาวอุษา  คุมวงษ 230,000.00       นางสาวอุษา  คุมวงษ 230,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 037/2563

20/11/2019

21 ซื้อและติดตั้งจอ LED WALL สําหรับงานนิทรรศการการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวพระราชดําริ

9,400,000.00       9,311,675.00     คัดเลือก

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1) (ค)

บริษัท วิชชวล โซลูชั่น จํากัด 9,095,000.00     บริษัท วิชชวล โซลูชั่น จํากัด 9,095,000.00      ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 038/2563

25/11/2019



22 จางบริการงานจัดการน้ําชุมชน โครงการสรางแมขายการ

จัดการทรัพยากรน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 (พรบ. 2563)

264,000.00          264,000.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาวชณัฐญาพร  กอสุระ 264,000.00       นางสาวชณัฐญาพร  กอสุระ 264,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 039/2563

27/11/2019

23 จางเหมาปรับปรุงพื้นที่สําหรับจอดรถยนต 850,000.00          849,580.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1) (ค)

บริษัท ดับบลิวอีสิบเกาเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 845,300.00       บริษัท ดับบลิวอีสิบเกาเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 845,300.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 040/2563

28/11/2019

24 จางเหมาดําเนินการตกแตงภายใน หองประชุม หอง

รับรอง โถงรับแขกและหองสมุด (บริเวณช้ัน 1 ชั้น 6 

และชั้น 9) อาคารโครงการศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา จํานวน 1 งาน

18,231,000.00      18,231,000.00   คัดเลือก

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1) (ค)

บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 18,200,000.00   บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 18,200,000.00    ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 041/2563

28/11/2019

25 จางบริการงานบริหารงานทั่วไป 255,000.00          255,000.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาวกัญญพร  ฉั่วสุวรรณ 255,000.00       นางสาวกัญญพร  ฉั่วสุวรรณ 255,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 042/2563

29/11/2019


