
 

 
 

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างของ สสน.  

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

65127390739

จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงรายฤดูกาลย่อย (๒-๑๒ สัปดาห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000,000.00 บาท

2,000,000.00 บาท

0994000423179 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,000,000.00
จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับคาดการณ์สภาพอากาศใน

ช่วงรายฤดูกาลย่อย (๒-๑๒ สัปดาห์)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000423179 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 660207000054 HII 037/2566 02/02/2566 2,000,000.00 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)

65127378423

จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลความชื้นในดินความละเอียดเชิงพื้นที่สูงเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (Area-Based)

ในช่วงรายฤดูกาลย่อย ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,200,000.00 บาท

1,200,000.00 บาท

0994000159382 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,200,000.00

จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลความชื้นในดินความละเอียดเชิง

พื้นที่สูงเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (Area-Based) ในช่วงรายฤดูกาล

ย่อย ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000159382 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 660207000078 HII 039/2566 09/02/2566 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)

65127519112

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,300,000.00 บาท

4,291,634.00 บาท

0105537149868 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด 4,280,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการแลกเปลี่ยนข้อมูล

กลางด้านน้ำ
1

0105544005949 บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด 4,240,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105544005949 บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด 660202001177 HII 042/2566 22/02/2566 4,180,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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)

65127253423

จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000,000.00 บาท

3,000,000.00 บาท

0994000160861 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2,385,140.00
จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000160861 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 660207000293 HII 040/2566 10/02/2566 2,385,140.00 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)

66017158660

จ้างโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00 บาท

200,000.00 บาท

0994000626088
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนัก

งาน ก.พ.ร.
200,000.00

โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000626088
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
660218002068 HII 035/2566 31/01/2566 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)

66017223714

จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
750,000.00 บาท

750,000.00 บาท

0994000160861 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 750,000.00
จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของสถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000160861 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 660207000296 HII 038/2566 08/02/2566 750,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


