
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อยางรถยนตสําหรับรถยนต 1 คัน (จํานวน 4 เสน) 34,000.00            33,384.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด ยางหลักสี่ 33,384.00         หางหุนสวนจํากัด ยางหลักสี่ 33,384.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6312/001

12/12/2019

2 จางวาดการตูนพรอมคําบรรยาย หนังสือพิพิธภัณฑ

ธรรมชาติจัดการน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ ฉบับ

การตูน ประจําป พ.ศ. 2562

250,000.00          250,000.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นายโอม  รัชเวทย 250,000.00       นายโอม  รัชเวทย 250,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6312/002

12/12/2019

3 จางจัดทําเสื้องานกีฬา อว. ประจําป 2562 42,000.00            41,107.26         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท กมลกิจ การเมนท จํากัด 41,107.26         บริษัท กมลกิจ การเมนท จํากัด 41,107.26          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6312/003

12/12/2019

4 จางพิมพหนังสือพิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการน้ําชุมชน 

ตามแนวพระราชดําริ ฉบับการตูน ประจําป พ.ศ. 2562 

จํานวน 3,000 เลม

216,996.00          216,996.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท โรงพิมพกรุงเทพ (1984) จํากัด 216,996.00       บริษัท โรงพิมพกรุงเทพ (1984) จํากัด 216,996.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6312/004

16/12/2019

5 จางซอมมาสคอตสัญลักษณ สสน. 18,000.00            18,000.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นายศราวุธ  ธรรมชอบ 18,000.00         นายศราวุธ  ธรรมชอบ 18,000.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6312/005

18/12/2019

6 จางงานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลบริเวณช้ัน 3-9 อาคาร

โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

85,000.00            81,218.50         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาวสุวิสา สุนสา 81,218.50         นางสาวสุวิสา สุนสา 81,218.50          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6312/006

18/12/2019

7 ซื้อโปรแกรม Antivirus 99,841.70            99,841.70         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด) จํากัด 99,841.70         บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด) จํากัด 99,841.70          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6312/007

25/12/2019

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 28,183.80            28,183.80         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 28,183.80         หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 28,183.80          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6312/008

26/12/2019

9 ซื้อและติดตั้งจอสําหรับผูเขารวมประชุม (หองประชุมช้ัน 

9) อาคารโครงการศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิออากาศและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา

1,200,000.00       1,168,975.00     คัดเลือก

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1) (ค)

บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 1,128,315.00     บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 1,128,315.00      ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 043/2563

3/12/2019

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  ประจําเดือน ธันวาคม 2562

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



10 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ จํานวน

9 รายการ

1,350,000.00       1,334,325.67     ประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 55 (1)

1.บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด

2.บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

3.บริษัท เอ็นทีพี จํากัด

4.บริษัท อินฟอรเจนดาตาซิสเท็ม จํากัด

5.บริษัท ไทเกอร เน็ตเวิรคกิ้ง แอนด คอมพิวเตอร จํากัด

6.บริษัท ซีเคียวร เซอรฟ จํากัด

     996,330.50    

 1,026,986.00

1,049,991.00

  1,069,402.00 

1,099,000.00 

1,348,200.00 

บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด 996,330.50        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 044/2563

19/12/2019

11 จางประสานงานและใหขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานงานโครงการพิเศษและงานความรวมมือ

ระหวางประเทศ

450,000.00          450,000.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นายวีรชัย  ตันพิพัฒน 450,000.00       นายวีรชัย  ตันพิพัฒน 450,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 045/2563

23/12/2019

12 จางบริการงานบริหารงานทั่วไป 117,000.00          117,000.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นายพิทักษ  เครือพิมาย 117,000.00       นายพิทักษ  เครือพิมาย 117,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 046/2563

24/12/2019

13 จางบริการงานบริหารงานทั่วไป 312,000.00          312,000.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาวขนิษฐา  งามเจริญ 312,000.00       นางสาวขนิษฐา  งามเจริญ 312,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 047/2563

24/12/2019

14 จางปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือขาย

ชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัด

แมฮองสอน และจังหวัดเชียงใหม) รวมติดตาม และเฝา

ระวัง การจัดการระบบเตือนภัยชุมชน รวมกับหนวย

ปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

180,000.00          180,000.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นายวิทวัส  ไชยคํา 180,000.00       นายวิทวัส  ไชยคํา 180,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 048/2563

24/12/2019

15 จางปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล ชุมชนคลองวัดทอง

เพลง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

70,000.00            70,000.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางบงกช  บุญภาค 70,000.00         นางบงกช  บุญภาค 70,000.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 049/2563

25/12/2019

16 จางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด จํานวน 

10 คน

1,400,000.00       1,210,500.00     คัดเลือก

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1) (ค)

1.บริษัท เมค เซนส เซอรวิส จํากัด

2.หางหุนสวนจํากัด เอ อี เค เอ็กซเพรส เซอรวิส

1,191,600.00

1,184,490.00

หางหุนสวนจํากัด เอ อี เค เอ็กซเพรส เซอรวิส 1,184,490.00      ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 050/2563

26/12/2019


