
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อ whiteboard และอุปกรณตางๆประจําฝาย 

จํานวน 3 รายการ

35,000.00            32,034.29         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 32,034.29         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 32,034.29          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6302/001

11/2/2020

2 ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส (SSL 

Certificate) สําหรับเว็บไซตhttp://www.thaiwater.net

31,886.00            31,886.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด) จํากัด 31,886.00         บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด) จํากัด 31,886.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6302/002

18/2/2020

3 จางเหมาสอบเทียบ (Calibrate) อุปกรณสํารวจ

ภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มความถูกตองทาง

ตําแหนงและความสูงภูมิประเทศ สําหรับสราง

แบบจําลอง 3 มิติและแผนที่ความถูกตองสูง

200,000.00          199,500.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จํากัด 199,500.00       บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จํากัด 199,500.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6302/003

19/2/2020

4 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ 279,783.60          277,119.30        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท พี ซี แลนด เทคโนโลยี จํากัด 277,119.30       บริษัท พี ซี แลนด เทคโนโลยี จํากัด 277,119.30        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6302/004

20/2/2020

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 42 รายการ 120,457.39          120,457.39        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 120,457.39       หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 120,457.39        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6302/005

21/2/2020

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 18 รายการ 27,471.28            27,471.28         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 27,471.28         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 27,471.28          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6302/006

21/2/2020

7 ซื้อวัสดุงานบาน- งานครัว จํานวน 12 รายการ 25,383.00            25,383.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เซเวนเซฟ มารเก็ตติ้ง จํากัด 25,383.00         บริษัท เซเวนเซฟ มารเก็ตติ้ง จํากัด 25,383.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6302/007

26/2/2020

8 จางบริการฝากเครื่อง Server Co-Location 42U 288,365.00          288,365.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 288,365.00       บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 288,365.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6302/008

26/2/2020

9 จางพิมพแผนพับประชาสัมพันธสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน)

123,100.00          123,050.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท โรงพิมพกรุงเทพ (1984) จํากัด 123,050.00       บริษัท โรงพิมพกรุงเทพ (1984) จํากัด 123,050.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6302/009

27/2/2020

10 จางบริการงานวิเคราะหขอมูล โครงการพัฒนาเทคโนโลยี

ขั้นสูงและระบบสารสนเทศ ดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา (พ.ร.บ.62)

168,695.00          168,965.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาววัชราภรณ  สรอยจําปา 168,965.00       นางสาววัชราภรณ  สรอยจําปา 168,965.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 051/2563

14/2/2020

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



11 จางเหมาบริการทั่วไป 105,000.00          105,000.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาวสุมาลี  ประดับกรณ 105,000.00       นางสาวสุมาลี  ประดับกรณ 105,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 052/2563

26/2/2020

12 จางบริการงานพัฒนาแบบจําลอง โครงการพัฒนาระบบ

คาดการณน้ําทวมในพื้นที่เขตเมือง

330,000.00          330,000.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาวคชาภรณ  เจตนาวณิชย 330,000.00       นางสาวคชาภรณ  เจตนาวณิชย 330,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 053/2563

28/2/2020

13 จางสนับสนุนดานบริการใหขอเสนอแนะและตรวจสอบ

เอกสารเผยแพรและประชาสัมพันธของสถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน)

210,000.00          210,000.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางพัชรินทร  เศวตสุทธิพันธ 210,000.00       นางพัชรินทร  เศวตสุทธิพันธ 210,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 054/2563

28/2/2020

14 จางบริการงานความรวมมือระหวางประเทศ 196,000.00          196,000.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาวกวิฌา  แดงดีมาก 196,000.00       นางสาวกวิฌา  แดงดีมาก 196,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 055/2563

28/2/2020


