
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางผลิตชุดควบคุมการทํางานและชุดตรวจวัด

สภาพอากาศ จํานวน 1 ชุด

12,000.00            10,656.13         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อีทีที จํากัด 10,656.13         บริษัท อีทีที จํากัด 10,656.13          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6301/001

9/1/2020

2 จางจัดทําเสื้องานกีฬา “HII’s SPORT DAY” จํานวน 200

 ตัว

40,000.00            40,000.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาววันวิสาข  วองพานิช 40,000.00         นางสาววันวิสาข  วองพานิช 40,000.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6301/002

9/1/2020

3 จางผลิตตูบรรจุชุดควบคุมการทํางาน จํานวน 1 ชุด 4,000.00             3,424.00           เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ไทยสวิชบอรด แอนด เมตัลเวอรค จํากัด 3,424.00           บริษัท ไทยสวิชบอรด แอนด เมตัลเวอรค จํากัด 3,424.00            ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6301/003

9/1/2020

4 จางพิมพคูมือการใชระบบภูมิสารสนเทศ (QGIS) ขั้น

พื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา Quantum 

GIS 2.18

231,120.00          231,120.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด พิมพทันใจ 231,120.00       หางหุนสวนจํากัด พิมพทันใจ 231,120.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6301/004

9/1/2020

5 เชาใชบริการอินเทอรเน็ต 82,390.00            82,390.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 82,390.00         บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 82,390.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6301/005

13/1/2020

6 จางผลิตโครงสรางสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 35,000.00            25,145.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท พีเอ็มพี มอเตอรโปรดักส จํากัด 25,145.00         บริษัท พีเอ็มพี มอเตอรโปรดักส จํากัด 25,145.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6301/006

15/1/2020

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 33 รายการ 60,036.62            60,036.62         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 60,036.62         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 60,036.62          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6301/007

15/1/2020

8 ซื้อตูเซฟ จํานวน 1 รายการ 59,920.00            59,920.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ชัปป (ประเทศไทย) จํากัด 59,920.00         บริษัท ชัปป (ประเทศไทย) จํากัด 59,920.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6301/008

16/1/2020

9 จางเหมาปรับปรุงพื้นและผนังภายในลิฟตขนของ 300,000.00          298,530.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด 298,530.00       บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด 298,530.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6301/009

27/1/2020

10 จางเหมาจัดทําระบบเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย 

(เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําบริเวณรอบอาคารโครงการ

ศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา)

395,000.00          395,000.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นายอํานาจ  ศรสุนทร 395,000.00       นายอํานาจ  ศรสุนทร 395,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6301/010

29/1/2020

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  ประจําเดือน มกราคม 2563

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



11 เชาวงจรสื่อสารระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

(Private Link)

300,000.00          295,320.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 295,320.00       บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 295,320.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6301/011

30/1/2020

12 เชาวงจรสื่อสารระบบบริการอินเทอรเน็ต (Link 2) 500,000.00          499,476.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 499,476.00       บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 499,476.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6301/012

30/1/2020

13 เชาวงจรสื่อสารระบบบริการอินเทอรเน็ต (Link 1) 500,000.00          499,476.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บรอษัท เคิรซ จํากัด 499,476.00       บรอษัท เคิรซ จํากัด 499,476.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6301/013

30/1/2020

14 จางเหมาปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน เพื่อการรับเสด็จ 3,000,000.00       3,000,000.00     เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ซ)

บริษัท ดับบลิวอีสิบเกาเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,999,997.20     บริษัท ดับบลิวอีสิบเกาเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,950,000.00      ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6301/014

31/1/2020

15 จางดําเนินการประสานงานกับหนวยงานดาน

แรงงานตางประเทศ

21,600.00            21,600.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จํากัด 21,600.00         บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จํากัด 21,600.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6301/015

31/1/2020


