
 

 
 

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างของ สสน.  

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

65107373170

ซื้อแบตเตอรี่เรือสำรวจอัตโนมัติตรวจวัดแบบหลายความถี่แบนกว้าง สำหรับสนับสนุนงานสำรวจคันกั้นน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

228,000.00 บาท

227,910.00 บาท

0105554065634 บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด 227,910.00
แบตเตอรี่เรือสำรวจอัตโนมัติตรวจวัดแบบหลายความถี่แบนกว้าง สำหรับสนับสนุน

งานสำรวจคันกั้นน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105554065634 บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด 651114054558 PO 660034 02/11/2565 227,910.00 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)

65107377278

ซื้อพัสดุสำหรับระบบ MMS เพื่อสนุนงานสำรวจคันกั้นน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

170,000.00 บาท

170,000.00 บาท

0105549065672 บริษัท ดาวินซี่แล็ป จำกัด 170,000.00พัสดุสำหรับระบบ MMS เพื่อสนุนงานสำรวจคันกั้นน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105549065672 บริษัท ดาวินซี่แล็ป จำกัด 651114057694 PO 660035 03/11/2565 170,000.00 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)

65117075232

ซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะคันกั้นน้ำ ในภาวะวิกฤตและภาวะปกติ สำหรับวางแผนการป้องกันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเร่งด่วน

สนับสนุนงานสำรวจคันกั้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
400,000.00 บาท

397,500.00 บาท

0105559108498 บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จำกัด 397,500.00

ซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะคันกั้นน้ำ ในภาวะวิกฤต

และภาวะปกติ สำหรับวางแผนการป้องกันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเร่งด่วน

สนับสนุนงานสำรวจคันกั้นน้ำ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105559108498 บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จำกัด 651114111373 PO 660039 07/11/2565 397,500.00 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)

65117075637

จ้างดำเนินการผลิตเสื้อแจ็กเก็ตไมโครพรีเมียมประกอบการจัดอบรมประชุมสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

195,000.00 บาท

195,000.00 บาท

3330900637953 ร้านหัวช้าง โดยนายมงคลชัย บุตรชุมแสง 195,000.00จ้างดำเนินการผลิตเสื้อแจ็กเก็ตไมโครพรีเมียมประกอบการจัดอบรมประชุมสัมมนา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900637953
ร้านหัวช้าง โดยนายมงคลชัย บุตร

ชุมแสง
651114110840 PO 660040 07/11/2565 195,000.00 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)

65117076023

จ้างดำเนินการผลิตกระเป๋าผ้าใส่เอกสารและแก้วน้ำสเตนเลสประกอบการจัดอบรมประชุมสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00 บาท

199,876.00 บาท

0105554043118 บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด 199,876.00
จ้างดำเนินการผลิตกระเป๋าผ้าใส่เอกสารและแก้วน้ำสเตนเลสประกอบการจัดอบรม

ประชุมสัมมนา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105554043118 บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด 651114111910 PO 660041 07/11/2565 199,876.00 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)

65117204035

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานออกแบบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

102,900.00 บาท

102,900.00 บาท

0105534109075 บริษัท อินฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม จำกัด 102,900.00ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานออกแบบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105534109075
บริษัท อินฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม

จำกัด
651114228722 PO 660046 14/11/2565 102,900.00 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)

65117152938

ซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียมแบบ GNSS (Global Navigation Satellite System)เพื่อสนับสนุนงานสำรวจคันกั้นน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

460,000.00 บาท

460,000.00 บาท

0105560164495 บริษัท นินัฐ อินโนเทค จำกัด 460,000.00
ซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียมแบบ GNSS (Global Navigation Satellite

System)เพื่อสนับสนุนงานสำรวจคันกั้นน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105560164495 บริษัท นินัฐ อินโนเทค จำกัด 651114297329 PO660045 15/11/2565 460,000.00 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)

65117016462

ซื้อซอฟต์แวร์ประมวลผลค่าพิกัดและระดับความลึกท้องน้ำแบบ Post Processing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลเรือสำรวจอัตโนมัติตรวจวัดหลายความถี่แบนกว้าง

สนับสนุนงานสำรวจคันกั้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
900,000.00 บาท

900,000.00 บาท

0105525023104 บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 900,000.00

ซื้อซอฟต์แวร์ประมวลผลค่าพิกัดและระดับความลึกท้องน้ำแบบ Post Processing

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลเรือสำรวจอัตโนมัติตรวจวัดหลายความถี่

แบนกว้าง สนับสนุนงานสำรวจคันกั้นน้ำ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105525023104
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล

จำกัด
651202000013 HII 029/2566 29/11/2565 880,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


