การเผยแพร่ ข้อมูลอย่ างเป็ นระบบเกียวกับการจัดซือจัดจ้ าง
งบลงทุนประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
งบประมาณที
ได้ รับอนุมตั ิ

งบประมาณที
ใช้ จริง

, , .-

, , .-

1. บ.เจ.บราเธอร์คอนสตรัคชัน จก.
2. บ.ร่ มโพธิกรุ๊ ป คอนสตรัคชัน จก.
3. บ.วัฒนพัฒนา จก.
4. บ. เฮง เฮง ดี วัสดุ จก.

, , .-

ชะลอโครงการ
ชะลอโครงการ
ชะลอโครงการ
ชะลอโครงการ

Auction

, ., , ., , ., ., , .-

ก่อสร้างท่าปล่อยรถและลานจอดรถ
อู่ใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ

Auction

4,699,300.-

, , .-

รถ ล้อ หัวลากพร้อมอุปกรณ์ คัน
ชุมสายโทรศัพท์ พร้อมติดตัง ( จุด)
ตูเ้ ซฟ 1 ตู ้

Auction
ตกลงราคา
ตกลงราคา

3, , .20, ., .-

-

ลําดับ
ชือโครงการ
ที
1 ปรับปรุ งพืนลานจอดรถโดยสาร
อู่บางเขน 621 ตรม.
2

8
10

โครงการทีพักพนักงาน อู่มีนบุรี
โครงการทีพักผูโ้ ดยสาร อู่มีนบุรี
โครงการท่าปล่อยรถ อู่มีนบุรี
โครงการทีพักพนักงาน อู่สวนสยาม
ก่อสร้างอูจ้ อดรถโดยสาร อู่เมกา บางนา

วิธีการ
จัดซือจัดจ้ าง
ประกวดราคา

Auction

ผู้ซือซอง
1.
2.
3.
4.

ผู้ยนซอง
ื

ผู้ทได้
ี รับคัดเลือก

บ.เจ.บราเธอร์คอนสตรัคชัน จก.
บ.ร่ มโพธิกรุ๊ ป คอนสตรัคชัน จก.
บ.วัฒนพัฒนา จก.
บ. เฮง เฮง ดี วัสดุ จก.

บ. เฮง เฮง ดี วัสดุ จก.

-

-

1. บ.เจ.บราเธอร์คอนสตรัคชัน จก.

1. บ.เจ.บราเธอร์คอนสตรัคชัน จก.

บ. เจ.บราเธอร์คอนสตรัคชัน จก.

2. บ.อินไซด์คอนสตรัคชัน จก.
3. หจก.สายทองก่อสร้ าง
4. หจก.นิ ตยาก่อสร้าง
5. หจก.หุ่ นศิริก่อสร้าง
6. บ.จักรวาลบุรีรัมย์ จก.
7. บ.เทพา อินเตอร์ คอนส์ จก.
8. บ.เอสเอ็นเคโบจิสติกส์ จก.
. หจก.หุ่ นศิริก่อสร้าง
. บ.อินไซด์คอนสตรัคชัน จก.
3. บ. เจ.บราเธอร์คอนสตรัคชัน จก.
4. บ.จักรวาลบุรีรัมย์ จก.
. หจก.สายทองก่อสร้ าง
. หจก.นิ ตยาก่อสร้าง
. บ.เทพา อินเตอร์ คอนส์ จก.

2. บ.อินไซด์คอนสตรัคชัน จก.
3. หจก.สายทองก่อสร้ าง
4. หจก.นิ ตยาก่อสร้าง
5. หจก.หุ่ นศิริก่อสร้าง
6. บ.จักรวาลบุรีรัมย์ จก.
. บ.เทพา อินเตอร์ คอนส์ จก.
. หจก.หุ่ นศิริก่อสร้าง
. บ.อินไซด์คอนสตรัคชัน จก.
3. บ. เจ.บราเธอร์คอนสตรัคชัน จก.
4. บ.จักรวาลบุรีรัมย์ จก.
. หจก.สายทองก่อสร้ าง
. หจก.นิ ตยาก่อสร้าง
. บ.เทพา อินเตอร์ คอนส์ จก.

บ.อินไซด์คอนสตรัคชัน จก.

ชะลอโครงการ
ชะลอโครงการ
ชะลอโครงการ

-

-

ลําดับ
ชือโครงการ
ที
11 เครื องบันทึกเสี ยง USB , SD ( เครื อง)
12 ถังนําสแตนเลส ขนาด , ลิตร ( ถัง)
วิทยุแบบประจําที w ( เครื อง)
โครงการจัดหาเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Database Sever) เพือทดแทนระบบ
คอมพิวเตอร์เดิมทีจัดหาในปี
โครงการจัดหาเครื องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ เพือทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ที
จัดหาในปี

วิธีการ
จัดซือจัดจ้ าง
สอบราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
Auction

งบประมาณที
ได้ รับอนุมตั ิ

งบประมาณที
ใช้ จริง
-

ผู้ซือซอง

ผู้ยนซอง
ื

ผู้ทได้
ี รับคัดเลือก

ชะลอโครงการ
ชะลอโครงการ

-

-

, ., ., ., , .-

, ., .-

Auction

, , .-

, , .-

.บ.นิ ปด้า คอมพิวเทค จก.
.บ.สตรี ม ไอ.ที.คอนซัลติง จก.
.บ. พี เอ คอร์ เปอร์ เรชันซิ สเต็ม
จก.
.บ.อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จก.
.บ.อคาเซี ย อินเตอร์ เทค จก.

โครงการจัดหาอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ เพือทดแทนระบบ
เดิมทีจัดหาในปี
โครงการจัดหาเครื องมือคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ Call Center เพือทดแทน
ระบบเดิม

ประกวดราคา

, , .-

, , .-

.บ.วินวินอินโนเวทีป เทคโนโลยี จก.
. บ.เน็ตเวิร์ค จก.
.บ. สตรี ม ไอ.ที.คอนซัลติง จก.

Auction

, , .-

, , .

.บ.ยูนิเวอร์ แซล เมทริ กซ์ เทคโนโลยี
จก.
2. บ.วอกซ์ตรอน จก.
. บ.ซี วายเอ็น คอมมิวนิเคชัน จก.
. บ.อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชัน จํากัด
. บ.อินซิ งค์ เทคโนโลยี จก.

.บ.ยูนิเวอร์ แซล เมทริ กซ์ เทคโนโลยี
จก.
2. บ.วอกซ์ตรอน จก.
. บ.ซี วายเอ็น คอมมิวนิเคชัน จก.

บ.ยูนิเวอร์แซล เมทริ กซ์ เทคโนโลยี
จก.

โครงการจัดหาอุปกรณ์สาํ รองข้อมูล
San Storage

ประกวดราคา

, .-

, .-

.บ. แทนเจอรี น จก.
.บ.สตรี ม ไอ.ที.คอนซัลติง จก.

.บ. แทนเจอรี น จก.
.บ.สตรี ม ไอ.ที.คอนซัลติง จก.

บ.สตรี ม ไอ.ที.คอนซัลติง จก.

หจก.พระยาไกรอินเตอร์ เทรด

หจก.พระยาไกรอินเตอร์ เทรด

บริ ษทั ฟูลสเกล ทรานซี ฟเวอร์ จํากัด

บริ ษทั ฟูลสเกล ทรานซี ฟเวอร์ จํากัด

-

.บ.นิ ปด้า คอมพิวเทค จก.
.บ. พี เอ คอร์ เปอร์ เรชันซิ สเต็ม
จก.

. บ.เน็ตเวิร์ค จก.
..บ. สตรี ม ไอ.ที.คอนซัลติง จก.

-

บ. พี เอ คอร์ เปอร์ เรชันซิ สเต็ม
จก.

บ. สตรี ม ไอ.ที.คอนซัลติง จก.

3

ลําดับ
ที

ชือโครงการ
อุปกรณ์เพิมประสิ ทธิภาพการทํางานและ
ความปลอดภัยการเข้าถึงการทํางานจาก
ภายนอก SSLVPN

โครงการก่อสร้างอู่จอดรถโดยสาร
อู่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

วิธีการ
จัดซือจัดจ้ าง
ประกวดราคา

Auction

งบประมาณที
ได้ รับอนุมตั ิ

งบประมาณที
ใช้ จริง

685,000.-

, .-

, , .-

-

ผู้ซือซอง
.บ.รู ธวิคเตอร์(ประเทศไทย) จก.
2.บ.สตรี ม ไอ.ที.คอนซัลติง จก.
.บ.วินวินอินโนเวทีฟเทคโนโลยี
จก.
.บ.แทนเจอรี น จก.
.บ.เน็ตเวิร์ค จก.

ชะลอโครงการ

ผู้ยนซอง
ื
1.บ.สตรี ม ไอ.ที.คอนซัลติง จก.
. บ.แทนเจอรี น จก.

-

ผู้ทได้
ี รับคัดเลือก
.บ.สตรี ม ไอ.ที.คอนซัลติง จก.

-

