
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 ซื้ออุปกรณตรวจวัดปริมาณน้ําฝน จํานวน 80 ชุด 450,000.00          363,800.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท คริสตัล รีเสริช จํากัด 363,800.00       บริษัท คริสตัล รีเสริช จํากัด 363,800.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6304/001

2/4/2020

2 ซื้อแผงโซลาเซลล จํานวน 160 ชุด และอุปกรณควบคุม

การชารจ จํานวน 80 ชุด

250,000.00          198,420.80        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท นอรทเทอรน ซันไชน จํากัด 198,420.80       บริษัท นอรทเทอรน ซันไชน จํากัด 198,420.80        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6304/002

2/4/2020

3 ซื้อแบตเตอรี่ จํานวน 80 ชุด 160,000.00          132,680.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส จํากัด 132,680.00       บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส จํากัด 132,680.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6304/003

2/4/2020

4 จางผลิตตูบรรจุชุดควบคุมการทํางาน จํานวน 80 ชุด 350,000.00          285,208.50        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ไทยสวิทชบอรด แอนด เมตัลเวอรค จํากัด 285,208.50       บริษัท ไทยสวิทชบอรด แอนด เมตัลเวอรค จํากัด 285,208.50        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6304/004

2/4/2020

5 จางผลิตปายสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จํานวน 1 งาน 450,000.00          427,935.80        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท พีเอ็มพี มอเตอรโปรดักส จํากัด 427,935.80       บริษัท พีเอ็มพี มอเตอรโปรดักส จํากัด 427,935.80        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6304/005

10/4/2020

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ 16,396.68            16,396.68         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 16,396.68         หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 16,396.68          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6304/006

14/4/2020

7 ซื้อพัสดุงานบานงานครัว จํานวน 22 รายการ 67,235.52            67,235.52         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด มหาชน 67,235.52         บริษัท ซีโอแอล จํากัด มหาชน 67,235.52          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6304/007

22/4/2020

8 จางเหมาบริการพนักงานรับ-สง เอกสาร จํานวน 1 คน 60,000.00            60,000.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นายชัชวาล ฉลาดเชี่ยว 60,000.00         นายชัชวาล ฉลาดเชี่ยว 60,000.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6304/008

29/4/2020

9 จางบริการงานวิเคราะหขอมูล 302,500.00          เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นางสาวจิราวรรณ  คํามา 302,500.00       นางสาวจิราวรรณ  คํามา 302,500.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 065/2563

8/4/2020

10 จัดซื้ออุปกรณรับ-สงขอมูลอัตโนมัติผานเครือขายโทรศัพท 

(Cellular Modem)

800,000.00          523,101.60        คัดเลือก

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1) (ค)

บริษัท ไวมา เน็ตเวิรคส จํากัด 539,280.00       บริษัท ไวมา เน็ตเวิรคส จํากัด 523,101.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 066/2563

9/4/2020

11 จัดซื้ออุปกรณตรวจวัดระดับน้ําแบบเรดาร 700,000.00          617,925.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ค)

บริษัท วีกา อินสตรูเมนท จํากัด 614,180.00       บริษัท วีกา อินสตรูเมนท จํากัด 614,180.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 067/2563

9/4/2020

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  ประจําเดือนเมษายน 2563

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



12 จางผลิตชุดควบคุมการทํางาน ชุดแปลงขอมูลระดับน้ํา และ

 ชุดตรวจวัดสภาพอากาศ

1,000,000.00       852,490.40        คัดเลือก

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1) (ค)

บริษัท อีทีที จํากัด 852,490.40       บริษัท อีทีที จํากัด 852,490.40        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 068/2563

9/4/2020

13 จางผลิตชุดโครงสรางสถานีโทรมาตร 2,600,000.00       2,236,300.00     คัดเลือก

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1) (ค)

บริษัท พีเอ็มพี มอเตอรโปรดักส จํากัด 2,271,396.00     บริษัท พีเอ็มพี มอเตอรโปรดักส จํากัด 2,236,300.00      ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 069/2563

9/4/2020

14 ซื้อแบตเตอรี่ จํานวน 500 ชุด 1,000,000.00       909,500.00        ประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 55 (1)

บริษัท อีซี่ ซัพพอรท จํากัด

บริษัท ใยตาวิศวกรรม แอนด เทคโนโลยีโซลูชั่น จํากัด

บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส จํากัด

บริษัท บลูปริ้นต จํากัด

บริษัท ซูเพิรบ คอมพ จํากัด

      712,000.00

     717,000.00

     749,000.00

     788,000.00

     872,050.00 

บริษัท อีซี่ ซัพพอรท จํากัด 712,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 070/2563

10/4/2020

15 จางเหมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบใหบริการคาปรับแกแบบ

ทันเวลา โครงขายสถานีอางอิงคาพิกัด คาระดับและเวลา

มาตรฐานประเทศไทย แบบรับสัญญาณดาวเทียมตอเนื่อง

ถาวร

15,500,000.00      15,500,000.00   เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ค)

บริษัท อัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง จํากัด 15,500,000.00   บริษัท อัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง จํากัด 15,500,000.00    ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 071/2563

15/4/2020

16 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับประมวลผลขอมูล 

(Compute Node) เพื่อขยายความสามารถระบบ

ประมวลผลประสิทธิภาพสูง (High Performance 

Computing) สําหรับงานประมวลผลแบบจําลองสภาพ

อากาศ

10,400,000.00      10,399,972.00   คัดเลือก

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1) (ง)

บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส จํากัด 10,399,972.00   บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส จํากัด 10,319,000.00    ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 072/2563

17/4/2020

17 จางปรับปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษาสถานีโทรมาตร

อัตโนมัติ จํานวน 957 สถานี

7,656,000.00       7,646,106.00     ประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 55 (1)

บริษัท เอส ที ซี เทเลคอม จํากัด 7,100,000.00     บริษัท เอส ที ซี เทเลคอม จํากัด 7,100,000.00      ใชเกณฑราคาประกอบ

เกณฑอื่น
HII 073/2563

24/4/2020

18 จางเหมาดําเนินการโครงการจัดทําฐานขอมูลไอโซโทป

เสถียรเพื่อศึกษาวัฏจักรของน้ําในประเทศไทย ระยะที่ 4

5,000,000.00       5,000,000.00     เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (จ)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 4,999,500.00     สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 4,999,500.00      ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 074/2563

24/4/2020

19 จางเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพฐานขอมูลและการ

ใหบริการคลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ

5,000,000.00       4,900,000.00     คัดเลือก

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1) (ข)

บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด 4,878,665.00     บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด 4,878,665.00      ใชเกณฑราคาประกอบ

เกณฑอื่น
HII 075/2563

29/4/2020

20 จางเหมาบริการศึกษาการจําลองฝนในพื้นที่กรุงเทพและ

ปริมณฑลจากผลกระทบของสภาพเมืองและมลพิษทาง

อากาศโดยใชแบบจําลองWRF-Chem-UCM-GBK

2,000,000.00       2,000,000.00     เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ซ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2,000,000.00     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2,000,000.00      ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 076/2563

29/4/2020

21 จางที่ปรึกษาดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแบบจําลอง

คูควบ COAWST เพื่อติดตามสภาพอากาศรุนแรง 

(COAWST Coupled Model Optimization Tracking 

Sever Weather Conditions)

1,200,000.00       1,200,000.00     เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 70 (3) (ช)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1,200,000.00     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1,200,000.00      ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 077/2563

29/4/2020

22 จางเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณ

น้ําฝนและพยากรณฝนลวงหนาโดยใชขอมูลเรดาหตรวจ

อากาศระยะที่ 3

8,000,000.00       8,000,000.00     เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ค)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 8,000,000.00     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 8,000,000.00      ใชเกณฑราคาประกอบ

เกณฑอื่น
HII 078/2564

29/4/2020


