
 

 
 

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างของ สสน.  

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

65097105358

จ้างจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

960,000.00 บาท

960,000.00 บาท

3600300251067 นาย พัธรพล ศรสุนทร 960,000.00จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3600300251067 นาย พัธรพล ศรสุนทร 651118000845 HII 001/2566 20/10/2565 960,000.00 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)

65097102556

เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,200,000.00 บาท

1,200,000.00 บาท

0105521009891
บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย)

จำกัด
1,200,000.00เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105521009891
บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น

(ประเทศไทย) จำกัด
651118000840 HII 014/2566 25/10/2565 1,200,000.00 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)

65097098149

จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,155,600.00 บาท

1,155,600.00 บาท

0125535006245 บริษัท เค.ที การโยธา จำกัด 1,155,600.00จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125535006245 บริษัท เค.ที การโยธา จำกัด 651118000820 HII 013/2566 25/10/2565 1,155,600.00 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)

65097094092

จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,355,980.00 บาท

3,355,980.00 บาท

0994000164882 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 3,355,980.00จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000164882 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 651109000304 HII 016/2566 25/10/2566 3,355,980.00 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)

65107269772

ซื้ออุปกรณ์ขนย้ายเรือสำรวจอัตโนมัติตรวจวัดแบบหลายความถี่แบนกว้างบนรถตู้ สำหรับสนับสนุนงานสำรวจคันกั้นน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

149,800.00 บาท

0105554065634 บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด 149,800.00
อุปกรณ์ขนย้ายเรือสำรวจอัตโนมัติตรวจวัดแบบหลายความถี่แบนกว้างบนรถตู้ สำหรับ

สนับสนุนงานสำรวจคันกั้นน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105554065634 บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด 651014260827 PO 660030 26/10/2565 149,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


