
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 ซื้ออุปกรณตรวจวัดปริมาณน้ําฝน จํานวน 8 ชุด 36,000.00            35,609.60         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท คริสตัล รีเสริช จํากัด 35,609.60         บริษัท คริสตัล รีเสริช จํากัด 35,609.60          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/001

2/3/2020

2 จางผลิตตูบรรจุชุดควบคุมการทํางาน 8 ชุด ชุดตรวจวัด

สภาพอากาศ 8 ชุด และชุดแปลงขอมูลระดับน้ํา 18 ชุด

120,000.00          98,249.54         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อีทีที จํากัด 98,249.54         บริษัท อีทีที จํากัด 98,249.54          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/002

2/3/2020

3 ซื้อแผงโซลาเซลลและอุปกรณควบคุมการชารจ จํานวน 

100 ชุด

370,000.00          283,122.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท นอรทเทอรน ซันไชน จํากัด 283,122.00       บริษัท นอรทเทอรน ซันไชน จํากัด 283,122.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/003

2/3/2020

4 ซื้อแผงโซลาเซลลและอุปกรณควบคุมการชารจ จํานวน 8

 ชุด

30,000.00            22,649.76         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท นอรทเทอรน ซันไชน จํากัด 22,649.76         บริษัท นอรทเทอรน ซันไชน จํากัด 22,649.76          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/004

2/3/2020

5 ซื้ออุปกรณรับ-สงขอมูลอัตโนมัติผานเครือขายโทรศัพท 

จํานวน 8 ชุด

56,000.00            53,925.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ไวมา เน็ตเวิรคส จํากัด 53,925.00         บริษัท ไวมา เน็ตเวิรคส จํากัด 53,925.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/005

2/3/2020

6 ซื้อแบตเตอรี่ จํานวน 8 ชุด 16,000.00            14,522.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส จํากัด 14,522.00         บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส จํากัด 14,522.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/006

2/3/2020

7 จางบริการถายภาพบุคลากร สถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน)

100,000.00          98,000.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ทริปเปล พี กรุป 99 จํากัด 98,000.00         บริษัท ทริปเปล พี กรุป 99 จํากัด 98,000.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/007

3/3/2020

8 จางผลิตตูบรรจุชุดควบคุมการทํางาน 36,000.00            29,960.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ไทยสวิทชบอรด แอนด เมตัลเวอรค จํากัด 29,960.00         บริษัท ไทยสวิทชบอรด แอนด เมตัลเวอรค จํากัด 29,960.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/008

5/3/2020

9 จางผลิตโครงสรางสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จํานวน 1 งาน 160,000.00          148,195.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท พีเอ็มพี มอเตอรโปรดักส จํากัด 148,195.00       บริษัท พีเอ็มพี มอเตอรโปรดักส จํากัด 148,195.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/009

5/3/2020

10 ซื้ออุปกรณตรวจวัดปริมาณน้ําฝน จํานวน 100 ชุด 450,000.00          450,000.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท คริสตัล รีเสริช จํากัด 450,000.00       บริษัท คริสตัล รีเสริช จํากัด 450,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/009.1

6/3/2020

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  ประจําเดือน มีนาคม 2563

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



11 ซื้อพัสดุ จํานวน 14 รายการ 50,700.00            50,663.08         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 50,663.08         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 50,663.08          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/010

9/3/2020

12 จางผลิตช้ินสวนปองกันแผงโซลาเซลล 400,000.00          378,780.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท พีเอ็มพี มอเตอรโปรดักส จํากัด 378,780.00       บริษัท พีเอ็มพี มอเตอรโปรดักส จํากัด 378,780.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/011

11/3/2020

13 ซื้อ Maintenance Cartridge สําหรับเครื่องพิมพ HP 

รุน Z6200

11,556.00            11,556.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เอ็ม บี เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 11,556.00         บริษัท เอ็ม บี เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 11,556.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/012

12/3/2020

14 จางประกาศการรับสมัครงานผานระบบอินเทอรเน็ต 

(เว็บไซต www.jobtopgun.com)

41,730.00            41,730.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซูเปอร เรซูเม จํากัด 41,730.00         บริษัท ซูเปอร เรซูเม จํากัด 41,730.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/013

12/3/2020

15 ซื้อหมึกพิมพ จํานวน 36 กลอง 98,761.00            98,761.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บรัษัท พีซี แลนด เทคโนโลยี จํากัด 98,761.00         บรัษัท พีซี แลนด เทคโนโลยี จํากัด 98,761.00          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/014

20/3/2020

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 36 กลอง 49,812.78            49,812.78         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 49,812.78         หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 49,812.78          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/015

20/3/2020

17 ซื้อวัสดุงานบาน งานครัว จํานวน 9 รายการ 23,100.00            20,290.70         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 20,290.70         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 20,290.70          ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/016

26/3/2020

18 จางติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จํานวน 10 สถานี 250,000.00          232,725.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เอส ที ซี เทเลคอม จํากัด 232,725.00       บริษัท เอส ที ซี เทเลคอม จํากัด 232,725.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/017

26/3/2020

19 จางพิมพคูมือการใชระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน

เพื่อการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา Quantum GIS ๓.๑๐ โบวชัวและ

แผนพับ

242,355.00          242,355.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด พิมพทันใจ 242,355.00       หางหุนสวนจํากัด พิมพทันใจ 242,355.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด PO 6303/018

27/3/2020

20 จางโครงการประเมินผลกระทบจากการดําเนินงานของ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

800,000.00          800,000.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ซ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 800,000.00       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 800,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 056/2563

2/3/2020

21 จางโครงการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจาก

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

180,000.00          180,000.00        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

ไดแก สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

สํานักงาน ก.พ.ร.

180,000.00       ไดแก สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

 สํานักงาน ก.พ.ร.

180,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 057/2563

2/3/2020

22 จางเหมาดําเนินการโครงการขยายเครือขายการใชภูมิ

สารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา (กลุม

ตําบล)

5,000,000.00       4,996,938.00     คัดเลือก

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1) (ข)

บริษัท ชลนวัต จํากัด 4,993,400.00     บริษัท ชลนวัต จํากัด 4,970,000.00      ใชเกณฑราคาประกอบ

เกณฑอื่น
HII 058/2563

4/3/2020



23 จางจัดหาและติดตั้งเครื่องกังหันน้ําและอุปกรณประกอบ

สําหรับดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนดานระบบไฟฟา

พลังงานน้ํา

1,926,000.00       1,926,000.00     เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ก)

บริษัท ซันแทค เพาเวอร จํากัด 1,926,000.00     บริษัท ซันแทค เพาเวอร จํากัด 1,926,000.00      ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 059/2563

10/3/2020

24 ซื้อขายอุปกรณวัดคาความนําไฟฟาในน้ํา (Conductivity 

sensor) จํานวน 13 ชุด

750,000.00          738,621.00        คัดเลือก

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1) (ค)

บริษัท กรีน บรรยัณ จํากัด 

บริษัท ไอเดีย โซลูชั่นส จํากัด

บริษัท บูรพา ซายน

 723,320.00

737,230.00

731,666.00 

บริษัท กรีน บรรยัณ จํากัด 723,320.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 060/2563

27/3/2020

25 ซื้อขายอุปกรณตรวจวัดระดับน้ํา (Radar water-level 

sensor) จํานวน 13 ชุด

650,000.00          573,787.50        เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ค)

บริษัท วีกา อินสตรูเมนท จํากัด 667,680.00       บริษัท วีกา อินสตรูเมนท จํากัด 649,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 061/2563

27/3/2020

26 ซื้ออุปกรณรับ-สงขอมูลอัตโนมัติ 1,000,000.00       921,377.00        ประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 55 (1)

บริษัท ไวมา เน็ตเวิรคส จํากัด 921,377.00       บริษัท ไวมา เน็ตเวิรคส จํากัด 915,000.00        ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 062/2563

30/3/2020

27 จางผลิตตูบรรจุชุดควบคุมการทํางาน 1,100,000.00       1,099,425.00     ประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 55 (1)

บริษัท อินเทลลิเจนซ ไพรม โซลูชั่น จํากัด 1,048,065.00     บริษัท อินเทลลิเจนซ ไพรม โซลูชั่น จํากัด 1,040,000.00      ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 063/2563

30/3/2020

28 จางผลิตชุดควบคุมการทํางาน ชุดตรวจวัดสภาพอากาศ 

และชุดแปลงขอมูลระดับน้ํา

2,002,000.00       2,001,221.00     ประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 55 (1)

บริษัท อีทีที จํากัด 2,001,221.00     บริษัท อีทีที จํากัด 2,001,221.00      ใชเกณฑราคาตํ่าสุด HII 064/2563

30/3/2020


