
 

 
 

ข้อมูลสาระส าคัญสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างของ สสน.  

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

65087008460

จ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

494,340.00 บาท

0105549079657 บริษัท เอส บิวท์เดอร์ จำกัด 494,340.00จ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105549079657 บริษัท เอส บิวท์เดอร์ จำกัด 650814117154 PO650035 05/08/2565 494,340.00 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)

65077463692

ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกสำหรับงานพัฒนาแพลทฟอร์ม Thaiwater เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการคลังข้อมูลน้ำอย่างยั่งยืน (Thaiwater Platform) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

420,000.00 บาท

413,983.00 บาท

0105560021252 บริษัท เทคไดเร็คท์ จำกัด 413,983.00
ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกสำหรับงานพัฒนาแพลทฟอร์ม Thaiwater เพื่อการ

บริหารจัดการและให้บริการคลังข้อมูลน้ำอย่างยั่งยืน (Thaiwater Platform)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105560021252 บริษัท เทคไดเร็คท์ จำกัด 650814156779 PO 650034 08/08/2565 413,983.00 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)

65087109079

ซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนที่ชำรุด สำหรับงานพัฒนาแพลทฟอร์ม Thaiwaterเพื่อการบริหารจัดการและให้บริการคลังข้อมูลน้ำอย่างยั่งยืน (Thaiwater Platform)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
104,000.00 บาท

103,255.00 บาท

0105542044963 บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด 103,255.00
ซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนที่ชำรุด สำหรับงานพัฒนาแพลทฟอร์ม Thaiwater

เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการคลังข้อมูลน้ำอย่างยั่งยืน (Thaiwater Platform)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542044963
บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรน

นิ่ง จำกัด
650814158385 PO650036 08/08/2565 103,255.00 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)

65087200220

จ้างจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Business Writing โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

107,500.00 บาท

107,500.00 บาท

0105546034997 บริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด 107,500.00จ้างจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Business Writing1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105546034997
บริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศ

ไทย) จำกัด
650814233389 PO 650038 10/08/2565 107,500.00 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)

65087588201

จ้างทำเสื้อโครงการต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

176,000.00 บาท

176,000.00 บาท

3240300403073 นางสาวภูริตา  สกุลศรีสง่า 176,000.00จ้างทำเสื้อโครงการต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน้ำ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3240300403073 นางสาวภูริตา  สกุลศรีสง่า 650814637024 PO 650046 29/08/2565 176,000.00 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)

65087632925

จ้างบำรุงรักษาดูแลระบบ IP Phone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

370,000.00 บาท

365,940.00 บาท

0105538122092 บริษัท เคิร์ซ จำกัด 365,940.00จ้างบำรุงรักษาดูแลระบบ IP Phone1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105538122092 บริษัท เคิร์ซ จำกัด 650814636245 PO 650047 29/08/2565 365,940.00 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)

65087632539

จ้างบำรุงรักษาดูแลระบบ Cloud Computing โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

360,000.00 บาท

354,705.00 บาท

0105542044963 บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด 354,705.00จ้างบำรุงรักษาดูแลระบบ Cloud Computing1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542044963
บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรน

นิ่ง จำกัด
650814627258 PO 650048 29/08/2565 354,705.00 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)

65087739373

จ้างจัดอบรมหลักสูตร THE 6 CRITICAL PRACTICES FOR LEADING A TEAM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300,000.00 บาท

300,000.00 บาท

0105543000587 บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด 300,000.00จ้างจัดอบรมหลักสูตร THE 6 CRITICAL PRACTICES FOR LEADING A TEAM1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105543000587
บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์

จำกัด
650814671677 PO 650050 31/08/2565 300,000.00 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)

65087074151

จ้างจ้างเหมางานแปลเอกสารโครงการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โครงการการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางของสภาพภูมิอากาศ และห่วงโซ่ผลกระทบ

สำหรับรายงานความเสี่ยง และความอ่อนไหวของแผนแม่บทของลุ่มน้ำพื้นที่ศึกษา ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

3101500313916 นายพันศักดิ์ อัศววงศ์เกษม 120,000.00จ้างเหมางานแปลเอกสารโครงการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101500313916 นายพันศักดิ์ อัศววงศ์เกษม 650814210605 PO650037 09/08/2565 120,000.00 ส่งงานครบถ้วน 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)

65087074151

จ้างจ้างเหมางานแปลเอกสารโครงการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โครงการการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางของสภาพภูมิอากาศ และห่วงโซ่ผลกระทบ

สำหรับรายงานความเสี่ยง และความอ่อนไหวของแผนแม่บทของลุ่มน้ำพื้นที่ศึกษา ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

3101500313916 นายพันศักดิ์ อัศววงศ์เกษม 120,000.00จ้างเหมางานแปลเอกสารโครงการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101500313916 นายพันศักดิ์ อัศววงศ์เกษม 650814210605 PO650037 09/08/2565 120,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


