
 

 
 

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างของ สสน.  

ประจำเดือน ธันวาคม 2565 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

65127076035

จ้างเหมากำจัด หนู ปลวก มด แมลงสาบ ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

130,000.00 บาท

128,400.00 บาท

0105527023446 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด 128,400.00จ้างเหมากำจัด หนู ปลวก มด แมลงสาบ ระยะเวลา ๑ ปี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105527023446
บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ

ไทย) จำกัด
651214192913 PO660050 06/12/2565 128,400.00 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)

65127088822

จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อเชื่อมต่อโครงกข่ายสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300,000.00 บาท

290,719.00 บาท

0125548000372 บริษัท ทิวส์เดย์ จำกัด 290,719.00
จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อเชื่อมต่อโครงกข่ายสำนักงานบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125548000372 บริษัท ทิวส์เดย์ จำกัด 651214253740 PO660055 15/12/2565 290,719.00 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)

65127129012

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

350,000.00 บาท

344,540.00 บาท

0105542044963 บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด 344,540.00เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542044963
บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรน

นิ่ง จำกัด
651214169733 PO660052 13/12/2565 344,540.00 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)

65127077626

จ้างทำบอร์ดเกม หนูน้อยนักอนุรักษ์ พิทักษ์ช้างป่า พาชุมชนร่วมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

218,000.00 บาท

217,210.00 บาท

0105532097673 บริษัท พิมพ์ดี จำกัด 217,210.00จ้างทำบอร์ดเกม หนูน้อยนักอนุรักษ์ พิทักษ์ช้างป่า พาชุมชนร่วมใจ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532097673 บริษัท พิมพ์ดี จำกัด 651214261882 PO 660056 16/12/2565 217,210.00 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)

65127132874

ซื้อครุภัณฑ์สำรวจเพื่อทดแทนที่ชำรุดสำหรับระบบ MMS เพื่อสนับสนุนงานสำรวจคันกั้นน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

350,000.00 บาท

350,000.00 บาท

0105559108498 บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จำกัด 350,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจเพื่อทดแทนที่ชำรุดสำหรับระบบ MMS เพื่อสนับสนุนงานสำรวจคันกั้น

น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105559108498 บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จำกัด 651214262708 PO 660057 16/12/2565 350,000.00 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)

65127128634

จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพและจัดเตรียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในรูปแบบ Little R Format เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับ WRFDA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

450,000.00 บาท

450,000.00 บาท

1539900146623 นายวุฒิชัย  บุญพุก 450,000.00
จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพและจัดเตรียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ในรูปแบบ Little R Format เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับ WRFDA
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1539900146623 นายวุฒิชัย  บุญพุก 651214298050 PO 660058 20/12/2565 450,000.00 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)

65127345332

จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์นำเสนอเทคโนโลยีสำรวจ Mobile Mapping System (MMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

170,130.00 บาท

170,130.00 บาท

0745563008596 บริษัท บี.ดี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 170,130.00จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์นำเสนอเทคโนโลยีสำรวจ Mobile Mapping System (MMS)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745563008596 บริษัท บี.ดี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 651214353943 PO 660063 22/12/2565 170,130.00 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)

65117166678

จ้างงานพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน้ำของประเทศด้วยข้อมูล Earth Observation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000,000.00 บาท

18,000,000.00 บาท

9876543201645 ดี เอช ไอ เอเอส 18,000,000.00
จ้างงานพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน้ำของประเทศด้วยข้อมูล

Earth Observation
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 9876543201645 ดี เอช ไอ เอเอส 651224008157 HII 031/2566 23/12/2565 17,900,000.00 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)

65117166678

จ้างงานพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน้ำของประเทศด้วยข้อมูล Earth Observation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000,000.00 บาท

18,000,000.00 บาท

9876543201645 ดี เอช ไอ เอเอส 18,000,000.00
จ้างงานพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน้ำของประเทศด้วยข้อมูล

Earth Observation
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 9876543201645 ดี เอช ไอ เอเอส 651224008157 HII 031/2566 23/12/2565 17,900,000.00 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)

65117166678

จ้างงานพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน้ำของประเทศด้วยข้อมูล Earth Observation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000,000.00 บาท

18,000,000.00 บาท

9876543201645 ดี เอช ไอ เอเอส 18,000,000.00
จ้างงานพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน้ำของประเทศด้วยข้อมูล

Earth Observation
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 9876543201645 ดี เอช ไอ เอเอส 651224008157 HII 031/2566 23/12/2565 17,900,000.00 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)

65127363531

จ้างเหมาทดสอบน้ำหนักบรรทุก (Test Load) พร้อมตรวจสอบระบบความปลอดภัยของลิฟท์ยี่ห้อ OTIS จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

112,350.00 บาท

0105529039803 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 112,350.00
จ้างเหมาทดสอบน้ำหนักบรรทุก (Test Load) พร้อมตรวจสอบระบบความปลอดภัย

ของลิฟท์ยี่ห้อ OTIS
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105529039803
บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศ

ไทย) จำกัด
651214326764 PO660060 21/12/2565 112,350.00 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)

65127363172

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบลิฟท์แบบรวมอะไหล่ยี่ห้อ OTIS จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

365,000.00 บาท

360,162.00 บาท

0105529039803 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 360,162.00เหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบลิฟท์แบบรวมอะไหล่ยี่ห้อ OTIS1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105529039803
บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศ

ไทย) จำกัด
651214312449 PO660062 28/12/2565 360,162.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


