
 

 
 

ข้อมูลสาระส าคัญสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างของ สสน.  

ประจ าเดือน กันยายน 2565 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

65087778648

ซื้อพัสดุอุปกรณ์ในห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

134,622.05 บาท

134,622.05 บาท

0123554009341 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น รุ่งเรือง เมดิคอล 134,622.05ซื้อพัสดุอุปกรณ์ในห้องพยาบาล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0123554009341
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น รุ่งเรือง

เมดิคอล
650914078433 PO 650052 01/09/2565 134,622.05 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)

65097116647

จ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2564 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300,000.00 บาท

283,550.00 บาท

0105527016164 บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) จำกัด 283,550.00จ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2564 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105527016164 บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) จำกัด 650914167679 PO 650054 07/09/2565 283,550.00 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)

65097124347

จ้างงานบริการการให้บริการคลิปปิ้งข่าวจากบริการไอคิวนิวส์คลิป (iQNewsClip) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

125,000.00 บาท

121,980.00 บาท

0105533120440 บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด 121,980.00จ้างงานบริการการให้บริการคลิปปิ้งข่าวจากบริการไอคิวนิวส์คลิป (iQNewsClip)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105533120440 บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด 650914212359 PO 650055 08/09/2565 121,980.00 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)

65097029587

ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400,000.00 บาท

310,000.00 บาท

0105545080049 บริษัท เฮงเฮงโอโต้พาร์ท จำกัด 324,000.00ซื้อแบตเตอรี่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105545080049 บริษัท เฮงเฮงโอโต้พาร์ท จำกัด 650914288529 PO650067 14/09/2565 324,000.00 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)

65097028559

ซื้อแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

420,000.00 บาท

393,101.42 บาท

0505546004865 บริษัท นอร์ทเทอร์น ซันไซน์ จำกัด 367,384.50ซื้อแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505546004865 บริษัท นอร์ทเทอร์น ซันไซน์ จำกัด 650914287326 PO650064 14/09/2565 367,384.50 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)

65097304256

จ้างเหมาทำความสะอาดกระจกภายใน-นอกโถงอาคาร ชั้น 1, 6-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

315,700.00 บาท

315,650.00 บาท

0125535006245 บริษัท เค.ที การโยธา จำกัด 315,650.00จ้างเหมาทำความสะอาดกระจกภายใน-นอกโถงอาคาร ชั้น 1, 6-91

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125535006245 บริษัท เค.ที การโยธา จำกัด 650914287709 PO650066 13/09/2565 315,650.00 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)

65097243150

จ้างทำเครื่องแบบชุดสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

213,300.00 บาท

213,300.00 บาท

8103300009825 นางรัตนา หลิน 213,300.00จ้างทำเครื่องแบบชุดสากล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 8103300009825 นางรัตนา หลิน 650914283382 PO 650059 13/09/2565 213,300.00 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)

65097301913

ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

235,000.00 บาท

228,177.50 บาท

0105555104064 บริษัท มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด 228,177.50เครื่องปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105555104064
บริษัท มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอ

ร์ส จำกัด
650914296336 PO650065 13/09/2565 228,177.50 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)

65097305603

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

176,500.00 บาท

176,291.06 บาท

0103552009352 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัมมิทคลีน 176,291.06จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103552009352 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัมมิทคลีน 650914296937 PO 650063 13/09/2565 176,291.06 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)

65097241340

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

233,795.00 บาท

233,795.00 บาท

0107544000094 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 233,795.00จ้างเหมาบริการ Co-Location Service จำนวน 1 Rack (42U)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107544000094
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

จำกัด (มหาชน)
650914301555 PO 650058 13/09/2565 233,795.00 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)

65097019450

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ 3 มิติ ความถูกต้องสูงสนับสนุนงานสำรวจคันกั้นน้ำ โดยวิธีคัดเลือก

9,750,000.00 บาท

9,750,000.00 บาท

0105536000402 บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด 9,730,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ 3 มิติ ความถูก

ต้องสูงสนับสนุนงานสำรวจคันกั้นน้ำ
1

0105556126096 บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด 9,744,200.00

0107546000067
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด

(มหาชน)
9,621,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107546000067
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
650902001618 HII 046/2565 28/09/2565 9,600,000.00 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)

65097026077

จ้างเหมาพัฒนาระบบสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ภายใต้โครงการสำรวจคันกั้นน้ำและถนนด้วยระบบสำรวจภูมิประเทศความละเอียดถูกต้องสูง (Mobile Mapping System MMS)

บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยวิธีคัดเลือก
32,000,000.00 บาท

32,000,000.00 บาท

0105549065672 บริษัท ดาวินซี่แล็ป จำกัด 36,059,000.00

จ้างเหมาพัฒนาระบบสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ภายใต้โครงการสำรวจคันกั้นน้ำ

และถนนด้วยระบบสำรวจภูมิประเทศความละเอียดถูกต้องสูง (Mobile Mapping

System MMS) บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

1

0105559108498 บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จำกัด 31,654,321.00

0105561094300 บริษัท จีโออินโฟ จำกัด 31,880,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105559108498 บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จำกัด 650924008795 HII 047/2565 28/09/2565 31,550,000.00 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)

65097024732

ซื้อซอฟต์แวร์ประมวลและแสดงผลข้อมูล โลกคู่ขนานเสมือนจริงดิจิทัล (Digital Twin) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลและแสดงผลข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศ 3 มิติ

สนับสนุนงานสำรวจคันกั้นน้ำ โดยวิธีคัดเลือก
4,000,000.00 บาท

3,980,000.00 บาท

0105546089660 บริษัท อาร์ อี ไอ ซอฟแวร์ จำกัด 4,000,000.00

ซอฟต์แวร์ประมวลและแสดงผลข้อมูล โลกคู่ขนานเสมือนจริงดิจิทัล (Digital Twin)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลและแสดงผลข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศ 3 มิติ

สนับสนุนงานสำรวจคันกั้นน้ำ

1

0105559108498 บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จำกัด 3,698,765.43

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105559108498 บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จำกัด 650902001602 HII 048/2565 28/09/2565 3,650,000.00 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)

65097125458

จ้างที่ปรึกษาประมวลผลข้อมูลแผนที่ ๓ มิติ จากระบบสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่และจัดทำหมุดควบคุมภาคพื้นดิน

พร้อมสำรวจข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับและประมวลผลข้อมูล ๓ มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,500,000.00 บาท

8,500,000.00 บาท

0994000158181 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8,500,000.00

จ้างที่ปรึกษาประมวลผลข้อมูลแผนที่ ๓ มิติ จากระบบสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่

และจัดทำหมุดควบคุมภาคพื้นดิน พร้อมสำรวจข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับและ

ประมวลผลข้อมูล ๓ มิติ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000158181 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 650907000242 HII 049/2565 28/09/2565 8,500,000.00 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)

65097006747

ซื้ออุปกรณ์รับ - ส่งข้อมูลอัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก

1,460,000.00 บาท

1,350,340.00 บาท

0105553108691 บริษัท ไวมา เน็ตเวิร์คส์ จำกัด 1,350,340.00อุปกรณ์รับ - ส่งข้อมูลอัตโนมัติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105553108691 บริษัท ไวมา เน็ตเวิร์คส์ จำกัด 650901010712 HII 044/2565 27/09/2565 1,344,059.10 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)

65097017353

จ้างผลิตชุดควบคุมการทำงาน (RTU) และชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather sensor) โดยวิธีคัดเลือก

1,942,500.00 บาท

1,773,364.50 บาท

0105532007607 บริษัท อีทีที จำกัด 1,656,360.00
จ้างจ้างผลิตชุดควบคุมการทำงาน (RTU) และชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather

sensor)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532007607 บริษัท อีทีที จำกัด 650924009705 HII 041/2565 27/09/2565 1,656,360.00 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)

65097010406

ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ โดยวิธีคัดเลือก

2,400,000.00 บาท

2,208,672.60 บาท

0105551089311 บริษัทวีก้า อินสตรูเมนท์ จำกัด 2,208,672.60ซื้อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105551089311 บริษัทวีก้า อินสตรูเมนท์ จำกัด 650901010782 HII 040/2565 26/09/2565 2,208,672.60 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)

65097012296

ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน โดยวิธีคัดเลือก

825,000.00 บาท

751,140.00 บาท

0925547000487 บริษัท คริสตัล รีเสริช จำกัด 751,140.00ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0925547000487 บริษัท คริสตัล รีเสริช จำกัด 650901010769 HII 045/2565 27/09/2565 751,140.00 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)

65097019931

จ้างผลิตโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก

3,049,500.00 บาท

2,745,058.00 บาท

0105553083761 บริษัท พีเอ็มพี มอเตอร์โปรดักส์ จำกัด 2,734,813.00จ้างผลิตโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105553083761
บริษัท พีเอ็มพี มอเตอร์โปรดักส์

จำกัด
650924009790 HII 043/2565 27/09/2565 2,719,813.00 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)

65097143199

จ้างเหมาดำเนินงานบำรุงรักษาระบบแสดงผลข้อมูลติดตามสถานการณ์ และรายงานสำหรับห้องปฏิบัติการ (War Room) พร้อมระบบสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000,000.00 บาท

4,000,000.00 บาท

0105537143193 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด 4,000,000.00
จ้างเหมาดำเนินงานบำรุงรักษาระบบแสดงผลข้อมูลติดตามสถานการณ์ และรายงาน

สำหรับห้องปฏิบัติการ (War Room) พร้อมระบบสนับสนุน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105537143193
บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเน

จเมนท์ จำกัด
650924009878 HII 038/2565 22/09/2565 4,000,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


