
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

64047102742

จ้างผลิตชุดโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

135,355.00 บาท

0105553083761 บริษัท พีเอ็มพี มอเตอร์โปรดักส์ จำกัด 135,355.00จ้างผลิตชุดโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105553083761
บริษัท พีเอ็มพี มอเตอร์โปรดักส์

จำกัด
640414089316 PO 6404/005 07/04/2564 135,355.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

64047106966

จ้างผลิตชุดควบคุมการทำงาน (Remote terminal unit) ชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather sensor) และชุดแปลงข้อมูลระดับน้ำ (Analog to digital) จำนวน 11 ชุด

โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง สปป.ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120,000.00 บาท

117,217.43 บาท

0105532007607 บริษัท อีทีที จำกัด 117,217.43
ผลิตชุดควบคุมการทำงาน (Remote terminal unit) ชุดตรวจวัดสภาพอากาศ

(Weather sensor) และชุดแปลงข้อมูลระดับน้ำ (Analog to digital)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532007607 บริษัท อีทีที จำกัด 640414089573 PO 6404/006 07/04/2564 117,217.43 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

64047105605

ซื้ออุปกรณ์์รับ-ส่งข้อมูลอัตโนมัติ จำนวน 11 ชุด โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง สปป.ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300,000.00 บาท

294,250.00 บาท

0105553108691 บริษัท ไวมา เน็ตเวิร์คส์ จำกัด 294,250.00อุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลอัตโนมัติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105553108691 บริษัท ไวมา เน็ตเวิร์คส์ จำกัด 640414089701 PO 6404/007 07/04/2564 294,250.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

64047109592

ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำแบบเรดาร์ โดยวิธีคัดเลือก

950,000.00 บาท

941,600.00 บาท

0105551089311 บริษัทวีก้า อินสตรูเมนท์ จำกัด 941,600.00ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำแบบเรดาร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105551089311 บริษัทวีก้า อินสตรูเมนท์ จำกัด 640414189500 PO ๖๔๐๔/๐๑๑ 20/04/2564 941,600.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

64047276734

ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับปรับปรุงระบบเสียงและภาพห้องประชุมชั้น 1 เพื่อรองรับระบบห้องประขุมออนไลน์ (Conference) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

500,000.00 บาท

0105537143193 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด 500,000.00
จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับปรับปรุงระบบเสียงและภาพห้องประชุมชั้น 1 เพื่อรอง

รับระบบห้องประขุมออนไลน์ (Conference)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105537143193
บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเน

จเมนท์ จำกัด
640414240319 PO 6404/012 22/04/2564 500,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

64047008156

จ้างออกแบบจัดทำแบบรายละเอียด(แบบรูปรายการ) งานก่อสร้างรั้วพร้อมหลังคาคลุมที่จอดรถและรายการประกอบแบบ (BOQ)

บริเวณลานจอดรถข้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
128,000.00 บาท

128,000.00 บาท

3770200300642 นายวินรัชต์  อมรสิทธิวรกุล 128,000.00

จัดทำแบบรายละเอียด(แบบรูปรายการ) งานก่อสร้างรั้วพร้อมหลังคาคลุมที่จอดรถ

และรายการประกอบแบบ (BOQ) บริเวณลานจอดรถข้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3770200300642 นายวินรัชต์  อมรสิทธิวรกุล 640408000104 HII049/2564 23/04/2564 128,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

64047290387

จ้างติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดิน สำหรับสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและความชื้นในดินอัตโนมัติ จำนวน 10 สถานี

โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการบริหารจัดการนำ้าในช่วงไม่เกินฤดูกาลสำาหรับประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
400,000.00 บาท

374,500.00 บาท

0105558126425 เอส ที ซี เทเลคอม 374,500.00
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดิน สำหรับสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ

และความชื้นในดินอัตโนมัติ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105558126425 เอส ที ซี เทเลคอม 640414256421 PO 6404/014 30/04/2564 374,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


