
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

64077210162

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับประมวลผลคาดการณ์น้ำเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,400,000.00 บาท

1,386,862.67 บาท

0105532026865 บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จำกัด 931,756.00
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับประมวลผลคาดการณ์น้ำเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการน้ำด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
1

0105534109075 บริษัท อินฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม จำกัด 920,991.80

0105538024821 บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด 935,180.00

0105547009953 บริษัท ซี เอ เอ็น เอส จำกัด 1,059,300.00

0105552129015 บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด 1,380,000.00

0105554156427 บริษัท โฮมเซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 995,100.00

0105560021252 บริษัท เทคไดเร็คท์ จำกัด 1,198,400.00

0107546000067
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด

(มหาชน)
1,155,600.00

0125546012829 บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด 1,277,600.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105534109075
บริษัท อินฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม

จำกัด
640802000559 HII 060/2564 23/08/2564 920,991.80 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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)

64077379071

ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรทัศน์และอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,720,000.00 บาท

1,707,720.00 บาท

0105534109075 บริษัท อินฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม จำกัด 1,496,288.00เครื่องโทรทัศน์และอุปกรณ์ประกอบ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105534109075
บริษัท อินฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม

จำกัด
640801007644 HII 061/2564 23/08/2564 1,496,288.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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)

64087379683

จ้างผลิตวีดิทัศน์ รูปแบบ Motion Infographic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

268,000.00 บาท

267,500.00 บาท

0745563008596 บริษัท บี.ดี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 267,500.00จ้างผลิตวีดิทัศน์ รูปแบบ Motion Infographic1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745563008596 บริษัท บี.ดี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 640814323748 PO 6408/004 19/08/2564 267,500.00 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)

64087428834

จ้างบำรุงรักษาดูแลระบบ IP Phone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

330,000.00 บาท

329,346.00 บาท

0105554065634 บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด 329,346.00จ้างบำรุงรักษาดูแลระบบ IP Phone1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105554065634 บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด 640814352571 PO 6408/006 20/08/2564 329,346.00 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)

64087574589

ซื้อพัสดุเพื่อโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS Receiver) ต้นทุนต่ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

493,000.00 บาท

492,200.00 บาท

0105560164495 บริษัท นินัฐ อินโนเทค จำกัด 492,200.00
พัสดุเพื่อโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS Receiver)

ต้นทุนต่ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105560164495 บริษัท นินัฐ อินโนเทค จำกัด 640814476906 PO 6408/010 26/08/2564 492,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

64087554829

จ้างผลิตต้นแบบโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติสำหรับยึดราวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00 บาท

192,600.00 บาท

010555308376
1

บริษัท พีเอ็มพี มอเตอร์โปรดักส์
จำกัด

192,600.00
ผลิตต้นแบบโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
สำหรับยึดราวสะพาน

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055530

83761

บริษัท พีเอ็มพี
มอเตอร์โปรดักส์
จำกัด

64081446
8229

PO
6408/00

8

26/08/2
564

192,600.0
0

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


