
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี�ยวกบัการจัดซื�อจัดจ้าง  

งบลงทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ���� 
 

 

ลาํดบั

ที� 

 

ชื�อโครงการ 

 

วธีิการ 

จดัซื�อจดัจ้าง 

งบประมาณที�

ได้รับอนุมตั ิ

 

งบประมาณที�

ใช้จริง 

 

 

ผู้ซื�อซอง 

 

ผู้ยื�นซอง 

 

ผู้ที�ได้รับคดัเลอืก 

1 ปรับปรุงพื�นลานจอดรถโดยสาร 

อู่บางเขน 621 ตรม. 

ประกวดราคา �,���,���.- �,���,���.- 1. บ.เจ.บราเธอร์คอนสตรัคชั�น จก. 

2. บ.ร่มโพธิ� กรุ๊ป คอนสตรัคชั�น จก. 

3. บ.วฒันพฒันา จก. 

4. บ. เฮง เฮง ดี วสัดุ จก. 

1. บ.เจ.บราเธอร์คอนสตรัคชั�น จก. 

2. บ.ร่มโพธิ� กรุ๊ป คอนสตรัคชั�น จก. 

3. บ.วฒันพฒันา จก. 

4. บ. เฮง เฮง ดี วสัดุ จก. 

บ. เฮง เฮง ดี วสัดุ จก. 
 

2 โครงการที�พกัพนกังาน อู่มีนบุรี  

 

Auction 

���,���.- - ชะลอโครงการ - - 

� โครงการที�พกัผูโ้ดยสาร อู่มีนบุรี �,���,���.- - ชะลอโครงการ - - 

� โครงการท่าปล่อยรถ อู่มีนบุรี �,���,���.- - ชะลอโครงการ - - 

� โครงการที�พกัพนกังาน อู่สวนสยาม ���,���.- - ชะลอโครงการ - - 

� ก่อสร้างอูจ้อดรถโดยสาร อู่เมกา บางนา Auction �,���,���.- �,���,���.- 1. บ.เจ.บราเธอร์คอนสตรัคชั�น จก. 

2. บ.อินไซดค์อนสตรัคชั�น จก. 

3. หจก.สายทองก่อสร้าง 

4. หจก.นิตยาก่อสร้าง ���� 

5. หจก.หุ่นศิริก่อสร้าง 

6. บ.จกัรวาลบุรีรัมย ์จก. 

7. บ.เทพา อินเตอร์คอนส์ จก. 

8. บ.เอสเอน็เคโบจิสติกส์ จก. 

1. บ.เจ.บราเธอร์คอนสตรัคชั�น จก. 

2. บ.อินไซดค์อนสตรัคชั�น จก. 

3. หจก.สายทองก่อสร้าง 

4. หจก.นิตยาก่อสร้าง ���� 

5. หจก.หุ่นศิริก่อสร้าง 

6. บ.จกัรวาลบุรีรัมย ์จก. 

�. บ.เทพา อินเตอร์คอนส์ จก. 

บ. เจ.บราเธอร์คอนสตรัคชั�น จก. 

 

� ก่อสร้างท่าปล่อยรถและลานจอดรถ 

อู่ใตท้างด่วนบางพลี-สุขสวสัดิ�  

Auction 4,699,300.- �,���,���.- �. หจก.หุ่นศิริก่อสร้าง 

�. บ.อินไซดค์อนสตรัคชั�น จก. 

3. บ. เจ.บราเธอร์คอนสตรัคชั�น จก. 

4. บ.จกัรวาลบุรีรัมย ์จก. 

�. หจก.สายทองก่อสร้าง 

�. หจก.นิตยาก่อสร้าง ���� 

�. บ.เทพา อินเตอร์คอนส์ จก. 

�. หจก.หุ่นศิริก่อสร้าง 

�. บ.อินไซดค์อนสตรัคชั�น จก. 

3. บ. เจ.บราเธอร์คอนสตรัคชั�น จก. 

4. บ.จกัรวาลบุรีรัมย ์จก. 

�. หจก.สายทองก่อสร้าง 

�. หจก.นิตยาก่อสร้าง ���� 

�. บ.เทพา อินเตอร์คอนส์ จก. 

บ.อินไซดค์อนสตรัคชั�น จก. 

 

8 รถ � ลอ้ หวัลากพร้อมอุปกรณ์ � คนั Auction 3,���,���.- - ชะลอโครงการ - - 

� ชุมสายโทรศพัท ์พร้อมติดตั�ง (�� จุด) ตกลงราคา 20,���.- - ชะลอโครงการ - - 

10 ตูเ้ซฟ  1 ตู ้ ตกลงราคา ��,���.- - ชะลอโครงการ - - 
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11 เครื�องบนัทึกเสียง USB , SD (� เครื�อง) สอบราคา ���,���.- - ชะลอโครงการ - - 

12 ถงันํ� าสแตนเลส ขนาด �,��� ลิตร (� ถงั) ตกลงราคา ��,���.- ��,���.- - หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด 

�� วทิยแุบบประจาํที� ��w (� เครื�อง) ตกลงราคา ��,���.- ��,���.- - บริษทั ฟูลสเกล ทรานซีฟเวอร์ จาํกดั บริษทั ฟูลสเกล ทรานซีฟเวอร์ จาํกดั 

�� โครงการจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Database Sever) เพื�อทดแทนระบบ

คอมพิวเตอร์เดิมที�จดัหาในปี ���� 

Auction ��,���,���.- - ชะลอโครงการ - - 

�� โครงการจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ เพื�อทดแทนระบบคอมพวิเตอร์ที�

จดัหาในปี ���� 

Auction ��,���,���.- ��,���,���.- �.บ.นิปดา้ คอมพิวเทค จก. 

�.บ.สตรีม ไอ.ที.คอนซลัติ�ง จก. 

�.บ. พ ีเอ คอร์เปอร์เรชั�นซิสเตม็ 

จก. 

�.บ.อพัเปอร์ คอมพิวเตอร์ จก. 

�.บ.อคาเซีย อินเตอร์เทค จก. 

�.บ.นิปดา้ คอมพิวเทค จก. 

�.บ. พ ีเอ คอร์เปอร์เรชั�นซิสเตม็ 

จก. 

 

บ. พี เอ คอร์เปอร์เรชั�นซิสเตม็ 

จก. 

 

�� โครงการจดัหาอุปกรณ์เก็บรักษาขอ้มูล

จราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื�อทดแทนระบบ

เดิมที�จดัหาในปี ���� 

ประกวดราคา �,���,���.- �,���,���.- �.บ.วนิวนิอินโนเวทีป เทคโนโลย ีจก. 

�. บ.เน็ตเวร์ิค ��� จก. 

�.บ. สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ�ง จก. 

�. บ.เน็ตเวร์ิค ��� จก. 

�..บ. สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ�ง จก. 
บ. สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ�ง จก. 

�� โครงการจดัหาเครื�องมือคอมพิวเตอร์

พร้อมอุปกรณ์ Call Center เพื�อทดแทน

ระบบเดิม 

Auction �,���,���.- �,���,���.�� �.บ.ยนิูเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลย ี

จก. 

2. บ.วอกซ์ตรอน จก. 

�. บ.ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั�น จก. 

�. บ.อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั�น จาํกดั 

�. บ.อินซิงค ์เทคโนโลย ีจก. 

�.บ.ยนิูเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลย ี

จก. 

2. บ.วอกซ์ตรอน จก. 

�. บ.ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั�น จก. 

 

บ.ยนิูเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลย ี

จก. 

 

�� โครงการจดัหาอุปกรณ์สาํรองขอ้มูล  

San  Storage 

ประกวดราคา ���,���.- ���,���.- �.บ. แทนเจอรีน จก. 

�.บ.สตรีม ไอ.ที.คอนซลัติ�ง จก. 

�.บ. แทนเจอรีน จก. 

�.บ.สตรีม ไอ.ที.คอนซลัติ�ง จก. 

 บ.สตรีม ไอ.ที.คอนซลัติ�ง จก. 
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�� อุปกรณ์เพิ�มประสิทธิภาพการทาํงานและ

ความปลอดภยัการเขา้ถึงการทาํงานจาก

ภายนอก SSLVPN 

ประกวดราคา 685,000.- ���,���.- �.บ.รูธวิคเตอร์(ประเทศไทย) จก. 

2.บ.สตรีม ไอ.ที.คอนซลัติ�ง จก. 

�.บ.วินวินอินโนเวทีฟเทคโนโลยี 

จก. 

�.บ.แทนเจอรีน จก. 

�.บ.เน็ตเวิร์ค ��� จก. 

1.บ.สตรีม ไอ.ที.คอนซลัติ�ง จก. 

�. บ.แทนเจอรีน จก. 

 

.บ.สตรีม ไอ.ที.คอนซลัติ�ง จก. 

 

�� โครงการก่อสร้างอู่จอดรถโดยสาร 

อู่ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจง้วฒันะ 

Auction ��,���,���.- - ชะลอโครงการ - - 

 


