
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางผลิตอุปกรณตนแบบชุดปองกันการอุดตันของถังวัด

ปริมาณน้ําฝน จํานวน 20 ชุด

10,000.00           9,844.00           เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อีทีที จํากัด 9,844.00          บริษัท อีทีที จํากัด 9,844.00           ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/001

3/9/2019

2 จางทําพิมพเขียวของกระบวนการทํางาน (Business 

Blueprint)

500,000.00          428,000.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อีโคซอฟต จํากัด 428,000.00       บริษัท อีโคซอฟต จํากัด 428,000.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/002

3/9/2019

3 จางติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ําอัตโนมัติ 

จํานวน 1 สถานี บนราวสะพานลําน้ํายาม ตําบลอากาศ 

อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

22,000.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เอส ที ซี เทเลคอม จํากัด 19,795.00 บริษัท เอส ที ซี เทเลคอม จํากัด 19,795.00 ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/003

4/9/2019

4 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 14 รายการ 11,231.00           11,231.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เซเวนเซฟ มารเก็ตติ้ง จํากัด 11,231.00        บริษัท เซเวนเซฟ มารเก็ตติ้ง จํากัด 11,231.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/004

5/9/2019

5 ซื้อหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) สําหรับระบบ

โครงขายสถานีอางอิงคาพิกัด คาระดับและเวลามาตรฐาน

ประเทศไทย แบบรับสัญญาณดาวเทียมตอเนื่องถาวร 

(GNSS) จํานวน 14 หนวย 

500,000.00          486,850.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีเคียวร เซอรฟ จํากัด 388,731.00       บริษัท ซีเคียวร เซอรฟ จํากัด 388,731.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/005

5/9/2019

6 จางพิมพหนังสือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการ

มหาชน) จํานวน 3,000 เลม

288,900.00          288,900.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท วี เอ็น.สเปเชียลไลซ โปรดักส จํากัด 288,900.00       บริษัท วี เอ็น.สเปเชียลไลซ โปรดักส จํากัด 288,900.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/006

6/9/2019

7 ซื้ออุปกรณกีฬา (โตะปงปอง ไมปงปองและลูกปงปอง) 

จํานวน 3 รายการ

34,070.00           34,070.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด เซี่ยงไฮสปอรต 34,070.00        หางหุนสวนจํากัด เซี่ยงไฮสปอรต 34,070.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/007

9/9/2019

8 จางเหมาตกแตงภายในหองผูบริหาร ชั้น 9 ภายในอาคาร

โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

495,936.00          495,936.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

นายณัฏฐพล ฐานยศธนนันท 495,936.00       นายณัฏฐพล ฐานยศธนนันท 495,936.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/008

10/9/2019

9 จัดซ้ืออุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแสดงผลหลายจอภาพ

ติดตั้งสําหรับเชื่อมโยงขอมูลการแสดงผล ในโครงการ

จัดตั้งหนวยปฏิบัติการสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

50,000.00           46,545.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท พีซีแลนด เทคโนโลยี จํากัด 46,545.00        บริษัท พีซีแลนด เทคโนโลยี จํากัด 46,545.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/009

12/9/2019

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  ประจําเดือน กันยายน 2562

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



10 ซื้อวัสดุและครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 13 รายการ 39,282.93           39,282.93         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 39,282.93        บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 39,282.93         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/010

12/9/2019

11 ซื้อวัสดุสํานักงานเพ่ือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

 “การใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนา

แหลงน้ํา” จํานวน 10 รายการ

20,664.59           20,664.59         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 20,664.59        บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 20,664.59         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/011

13/9/2019

12 ซื้อโพลชนิดอลูมิเนียมพรอมหลอดระดับน้ําความยาว 2 

เมตร จํานวน 6 ชุด

44,940.00           44,940.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเมนท (ไทยแลนด) จํากัด 44,940.00        บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเมนท (ไทยแลนด) จํากัด 44,940.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/012

13/9/2019

13 ซื้ออุปกรณสํารวจ RTK GNSS ตนทุนต่ํา เพื่อวิจัยการ

ใหบริการระบบ GNSS จํานวน 2 รายการ

55,640.00           55,640.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท แนคครา ไมโครเทค จํากัด 55,640.00        บริษัท แนคครา ไมโครเทค จํากัด 55,640.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/013

13/9/2019

14 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพเอกสาร สําหรับใชลงพื้นที่

ปฏิบัติงาน จํานวน 4 ชุด

16,000.00           15,729.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท พีซีแลนด เทคโนโลยี จํากัด 15,729.00        บริษัท พีซีแลนด เทคโนโลยี จํากัด 15,729.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/014

13/9/2019

15 จางทําระบบฝกปฏิบัติการอากาศยานไรคนขับ 500,000.00          499,738.15       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท โนวี่ (2008) จํากัด 499,738.15       บริษัท โนวี่ (2008) จํากัด 499,738.15        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/015

16/9/2019

16 ซื้อกระดานไวทบอรดแมเหล็กแบบมีลอ 

จํานวน 2 แผน

22,201.00           22,201.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 22,201.00        บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 22,201.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/016

17/9/2019

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 18,981.80           18,981.80         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 18,981.80        หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 18,981.80         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/017

17/9/2019

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 25 รายการ 27,586.81           27,586.81         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 27,586.81        บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 27,586.81         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/018

17/9/2019

19 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 16 รายการ 48,529.74           48,529.74         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จํากัด 48,529.74        บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จํากัด 48,529.74         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/019

17/9/2019

20 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําหรับการ

ออกแบบสิ่งพิมพตัดตอวีดีทัศนและการพัฒนา Mobile 

Application สําหรับอุปกรณ iOS จํานวน 3 รายการ

282,480.00          282,480.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท พีซีแลนด เทคโนโลยี จํากัด 282,480.00       บริษัท พีซีแลนด เทคโนโลยี จํากัด 282,480.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/020

18/9/2019



21 ซื้อการตออายุการใชงานโปรแกรมสําหรับงานออกแบบ

สิ่งพิมพและกราฟก จํานวน 3 รายการ

67,170.32           67,170.32         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด 67,170.32        บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด 67,170.32         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/021

19/9/2019

22 ซื้อ Harddisk จํานวน 4 ลูก 41,944.00           41,944.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อินฟอรเจน ดาตา ซิสเท็ม จํากัด 41,944.00        บริษัท อินฟอรเจน ดาตา ซิสเท็ม จํากัด 41,944.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/022

19/9/2019

23 จางจัดฝกอบรมหลักสูตร Leadership Attitude และ 

Leadership in Action

107,000.00          107,000.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท เอ็นเอเบิล พลัส จํากัด  107,000.00       บริษัท เอ็นเอเบิล พลัส จํากัด  107,000.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/023

20/9/2019

24 จางจัดทํานามบัตรเจาหนาที่ จํานวน 1,300 ใบ 7,700.00             7,650.50           เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท ไทยปริ้นทติ้ง เซ็นเตอร   จํากัด 7,650.50          บริษัท ไทยปริ้นทติ้ง เซ็นเตอร   จํากัด 7,650.50           ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/024

25/9/2019

25 จางงานบริการสรุปมูลคาการประชาสัมพันธ

รายเดือน/ป

13,000.00           12,840.00         เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 12,840.00        บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 12,840.00         ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/025

26/9/2019

26 จางงานบริการคลิปปงขาวจากหนังสือพิมพ 103,000.00          102,720.00       เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 102,720.00       บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 102,720.00        ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/026

27/9/2019

27 ซื้อ Biostar 2 Time Attendance License 

จํานวน 500  Users

30,000.00        28,034.00      เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ข)

บริษัท จีไอเอส กรุป จํากัด 28,034.00      บริษัท จีไอเอส กรุป จํากัด 28,034.00       ใชเกณฑราคาต่ําสุด PO 6209/027

27/9/2019

28 จางกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท (Asphaltic concrete)

 บริเวณเสนทางสัญจรโดยรอบสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) อาคารโครงการศูนยวิจัย

และพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ระยะที่ 2)

1,300,000.00       12,700,000.00   คัดเลือก

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1) (ก)

บริษัท ดับบลิวอีสิบเกา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด     1,228,474.91 บริษัท ดับบลิวอีสิบเกา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,200,000.00     ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 103/2562

12/9/2019

29 เชารถยนต จํานวน 1 คัน 1,620,000.00       1,527,960.00     คัดเลือก

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (1) (ค)

บริษัท คิว.ซ.ีลิสซ่ิง จํากัด 

บริษัท บีวิช คาร เรนทอล จํากัด

 1,495,860.00

1,529,000.00

บริษัท คิว.ซ.ีลิสซ่ิง จํากัด 1,495,860.00     ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 104/2562

17/9/2019

30 จางเหมาอัพเกรดซอฟแวรและปรับปรุงโครงสรางระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ (HII IT and DSS Upgrade)

10,400,000.00     10,400,000.00   เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ค)

DHI A/S 10,399,000.00   DHI A/S 10,399,000.00    ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 105/2562

27/9/2019

31 จางเหมาโครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพการเพิ่ม

ความชื้นในดินดวยระบบการเติมน้ําใตดินในพื้นที่ปลูกออย

 จังหวัดเพชรบูรณ

1,800,000.00       1,800,000.00     เฉพาะเจาะจง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (2) (ซ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน 1,728,000.00    มหาวิทยาลัยขอนแกน 1,728,000.00     ใชเกณฑราคาต่ําสุด HII 106/2562

27/9/2019


