
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

64077348573

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมหลังคาคลุมที่จอดรถบริเวณลานจอดรถข้างอาคารเลขที่ ๙๐๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,900,000.00 บาท

2,987,400.00 บาท

010553705149
3

บริษัท รัตนสุธา จำกัด
2,687,000.

00
จ้างก่อสร้างรั้วพร้อมหลังคาคลุมที่จอดรถบริเวณลาน
จอดรถข้างอาคารเลขที่ ๙๐๑

1

010554301704
8

บริษัท เอส แอนด์ เอส ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด

2,511,000.
00

010554308998
7

บริษัท ซี เจ ซี กรุ๊ป จำกัด
2,599,000.

00
010554506370

5
บริษัทรุ่งเรืองรวมช่างจำกัด

2,700,000.
00

010555005881
1

บริษัท ไทย ฟอร์จูน เอส เทรดดิ้ง
จำกัด

2,887,000.
00

010555104683
3

บริษัท วุฒิรังษี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2,380,000.

00
010555703886

7
บริษัท พราวด์ชนก จำกัด

2,657,300.
00

011555400708
1

บริษัท ดับบลิวอีสิบเก้าเอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด

2,879,000.
00

011555702213
8

บริษัทมาดีคิทเช่น เดคคอเรท
จำกัด

2,881,000.
00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



012555902775
7

บริษัท หลังคา ๙๙ จำกัด
2,449,000.

00
012556100343

6
บริษัท มุมทอง จำกัด

2,730,000.
00

012556301503
2

บริษัท เจเค(ไทย) จำกัด
2,605,500.

00
012556301880

5
บริษัท ไลท์กรีน คอนสตรัคชั่น
จำกัด

2,690,000.
00

014354500016
7

ห้างหุ้นส่วน เทพสามองค์ คอนสต
รัคชั้น

2,150,000.
00

074555400158
4

ธารามนต์ วิศวกรรม
2,840,000.

00
084556300490

5
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด

2,748,000.
00

D88888888800
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายศิลา
ไทย

2,600,000.
00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01155540

07081
บริษัท ดับบลิวอีสิบเก้า
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

64092200
3698

HII062/2
564

03/09/2
564

2,800,000
.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อ
เสนอทางเทคนิค ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้ได้
คะแนนรวม สูงสุด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

64097027114

ซื้อการอัพเดทซอฟต์แวร์ Orbit Content Manager โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

124,000.00 บาท

123,203.00 บาท

0105559108498 บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จำกัด 123,203.00การอัพเดทซอฟต์แวร์ Orbit Content Manager1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105559108498 บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จำกัด 640914075011 PO 6409/001 03/09/2564 123,203.00 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)

64097072164

จ้างบำรุงรักษาดูและระบบ Cloud Computing โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

499,155.00 บาท

0107546000067
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด

(มหาชน)
499,155.00จ้างบำรุงรักษาดูและระบบ Cloud Computing1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107546000067
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
640914073895 PO 6409/002 03/09/2564 499,155.00 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)

64097285374

จ้างบริการคลิปปิ้งข่าว (iQNewsClip) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

122,000.00 บาท

121,980.00 บาท

010553312044
0

บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด 121,980.00บริการคลิปปิ้งข่าว (iQNewsClip)1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055331

20440
บริษัท อินโฟเควสท์
จำกัด

64091424
5777

PO
6409/00

8

10/09/2
564

121,980.0
0

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

64087383957

ประกวดราคาจ้างผลิตชุดบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ (Data logger module) จำนวน ๑๐๐ ชุด และชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather sensors) จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
850,000.00 บาท

766,648.34 บาท

0105532007607 บริษัท อีทีที จำกัด 709,945.00
จ้างผลิตชุดบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ (Data logger module) จำนวน ๑๐๐ ชุด และชุด

ตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather sensors) จำนวน ๑๐๐ ชุด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532007607 บริษัท อีทีที จำกัด 640924005779 HII078/2564 17/09/2564 709,945.00 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)

64097017419

จ้างเหมาบริการ Co-Location Sevice จำนวน 1 Rack (42U) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

562,000.00 บาท

561,108.00 บาท

0107544000094 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 561,108.00จ้างเหมาบริการ Co-Location Sevice จำนวน 1 Rack (42U)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107544000094
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

จำกัด (มหาชน)
640924008497 HII 091/2564 28/09/2564 561,108.00 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)

64097621994

จ้างผลิตโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 3 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

132,680.00 บาท

0105553083761 บริษัท พีเอ็มพี มอเตอร์โปรดักส์ จำกัด 132,680.00ผลิตโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105553083761
บริษัท พีเอ็มพี มอเตอร์โปรดักส์

จำกัด
640914501804 PO 6409/024 21/09/2564 132,680.00 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)

64087603773

จ้างเหมาดำเนินงานบำรุงรักษาระบบแสดงผลข้อมูลติดตามสถานการณ์และรายงานสำหรับห้องปฏิบัติการ (War Room) พร้อมระบบสนับสนุน โดยวิธีคัดเลือก

7,125,000.00 บาท

7,150,000.00 บาท

0105537143193 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด 7,125,000.00
จ้างเหมาดำเนินงานบำรุงรักษาระบบแสดงผลข้อมูลติดตามสถานการณ์และรายงาน

สำหรับห้องปฏิบัติการ (War Room) พร้อมระบบสนับสนุน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105537143193
บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเน

จเมนท์ จำกัด
640905000886 HII 090/2564 22/09/2564 7,000,000.00 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)

64097487507

ซื้อการรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบ Big Data โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

487,492.00 บาท

0107546000067
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด

(มหาชน)
487,492.00การรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบ Big Data1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107546000067
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
640914405770 PO 6409/014 17/09/2564 487,492.00 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)

64097561667

ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ (Conductivity Sensor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

98,600.50 บาท

0105544118166 บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด 98,600.50อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ (Conductivity Sensor)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105544118166 บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด 640914483737 PO 6409/015 20/09/2564 98,600.50 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)

64097594856

ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

220,000.00 บาท

197,950.00 บาท

0105551089311 บริษัทวีก้า อินสตรูเมนท์ จำกัด 197,950.00อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105551089311 บริษัทวีก้า อินสตรูเมนท์ จำกัด 640914484309 PO 6409/022 21/09/2564 197,950.00 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)

64097619676

ซื้อการอัพเดทซอฟต์แวร์ Qinertia โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250,000.00 บาท

250,000.00 บาท

0105559108498 บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จำกัด 250,000.00การอัพเดทซอฟต์แวร์ Qinertia1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105559108498 บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จำกัด 640914502343 PO 6409/025 22/09/2564 250,000.00 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)

64097656827

ซื้อแบตเตอรี่และชุดประจุไฟของเรือสำรวจอัตโนมัติตรวจวัดแบบหลายความถี่แบนกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250,000.00 บาท

248,240.00 บาท

0115527001230 บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด 248,240.00
ซื้อแบตเตอรี่และชุดประจุไฟของเรือสำรวจอัตโนมัติตรวจวัดแบบหลายความถี่แบน

กว้าง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0115527001230 บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด 640914535373 PO 6409/027 23/09/2564 248,240.00 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)

64097734753

ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

385,000.00 บาท

384,800.00 บาท

0105535119244 บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด 384,800.00อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105535119244
บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์

จำกัด
640914599970 PO 6409/028 27/09/2564 384,800.00 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)

64097738404

จ้างเหมาบริการจัดหาและติดตั้งตาข่ายป้องกันนก อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูิมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

492,710.93 บาท

0105541045630 บริษัท ทวิธาดา จำกัด 492,710.93
เหมาบริการจัดหาและติดตั้งตาข่ายป้องกันนก อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูิมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105541045630 บริษัท ทวิธาดา จำกัด 640914624858 PO 6409/030 28/09/2564 492,710.93 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


