
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี�ยวกบัการจัดซื�อจัดจ้าง 

งบลงทุนประจําปี งบประมาณ พ.ศ.����  
 

 

ลาํดับ

ที� 

 

รายการ 

 

วธีิการ 

จัดซื�อจัดจ้าง 

งบประมาณที� 

ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณ 

ที�ใช้จริง 
ผู้ซื�อซอง 

 

ผู้ยื�นซอง ผู้ที�ได้รับคัดเลอืก 

1 เสาธง สูง �� เมตร (� ตน้) ตกลงราคา ���,���.- ��,���.- - บ.เจ.บราเธอร์คอนสตรัคชั�น จก. บ.เจ.บราเธอร์คอนสตรัคชั�น จก. 

�. กลอ้งดิจิตอล พร้อมบนัทึกภาพวดีีโอ  

(� ตวั) 

 

 

 

     สอบราคา 

��,���.- ��,���.- 
1. บ. เท็น ซอฟท์ จก.  

�. บ. ทวีลาภ โกลเด้น บริดจ์ (����) จก. 

�. บ. บี ทู จี ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จก. 

�. บ. �� เอ พลัส กรุ๊ป จก. 

�. บ.มรกตไฮเทค จก. 

�. บ. มรกตไฮเทค จก. 

�. บ. บี ทู จี ซัพพลายส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จก. 

บ. บี ทู จี ซัพพลายส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จก. 

� กลอ้งบนัทึกภาพเคลื�อนไหว ชนิดเสียบ

สายไมค ์(� ชุด) 
��,���.- ��,���.�� 

� กลอ้งถ่าย VDO (� ชุด) ���,���.- ���,���.- 

� กลอ้งถ่ายรูป เพื�อทาํบตัรพนกังาน (� ชุด) ��,���.- ��,���.�� 

� จอโปรเจคเตอร์ พร้อมเครื�อง (� ชุด)  

 

ตกลงราคา 

��,���.- 22,470.- 

- 

�. บ. โทเทิล พลัส โซลูชั�น จก. 

�. บ. สมหวัง เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ 

ซัพพลาย จก. 

�. บ. ซิสเท็มโปรดักส์ เทรดดิ�ง จก. 

บ. ซิลเท็มโปรดักส์ เทรดดิ�ง จก. 

� เครื�องฉายโปรเจคเตอร์ (� เครื�อง) ��,���.- 16,906.- 

� เครื�องฉาย+จอภาพ แบบแขวนใชรี้โมท

ขนาด ��� นิ�ว (� ชุด) 
��,���.- 30,602.- 

� เครื�องโปรเจคเตอร์ (� เครื�อง) ��,���.- 20,116.- 

�� เครื�องพิมพบ์ตัรสมาร์ท PVC (� เครื�อง) พิเศษ ��,���.- 37,450.- - 
�. บ. เกรทเตอร์เทค จก. 

�. บ. เดอะ คอมพที เทคโนโลยี จก. 

�. บ. แสนสุคนธ์ จก. 

บ. แสนสุคนธ์ จก. 

�� เครื�องนบัธนบตัร (� เครื�อง)  

 

    สอบราคา    

     

���,���.- ���,���.- 1. หจก. ฟาตาเทรด (ประเทศไทย) 

�. บ. ไทยพมิพ์สัมผสั จก. 

�. บ. ครีเอดุส คอร์โปเรชั�น จก. 

�. บ. อีสเทินไฟโอเนีย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิดซ์ จก. 

�. คอลลี�ย์ อินเตอร์แนชชั�นแนล (ไทยแลนด์) จก. 

�. บ. เคาเตอร์ พลัส จก. 

บ.ไทยพมิพ์สัมผสั จก. บ.ไทยพมิพ์สัมผสั จก. 

�� เครื�องนบัเหรียญ (� เครื�อง) ��,���.- ��,���.- 
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�� ตูท้าํนํ�าเยน็ สแตนเลส � หวัก๊อก พร้อม

เครื�องกรอง (� เครื�อง) 

ตกลงราคา ��,���.- ��,���.- 
- 

�. ร้าน ควิพเีอม็ มาร์เกต็ติ�ง 

�. บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จก. 

 

บ. แสงเอกซัพพลายส์ จก. 

�� เครื�องปั� มนํ�าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ขนาด 

�.� HP 40 KW. (� เครื�อง) 
 
 

     

 

 

      ประกวด

ราคา 

��,���.- ��,���.- �. หจก.เพาเวอร์เมค เอน็จิเนียริ�ง  

�. หจก.ลเิบียกรุ๊ป 

�. บ. ยูไนเตด็แมชชินเนอรี� จก. 

�. บ. เอม็เคพ ีอนิเตอร์เนชั�นแนล  

เทรดดิ�ง จก. 

�. บ. กจิจา วอเตอร์ปั�ม เอน็จิเนียริ�ง จก. 

�. บ. ว.ีบี.เอน็จิ�น อมิเฟ็กซ์ จก. 

�. บ. สหหึม เอน็จิเนียริ�ง จก. 

�. บ. ซี เอฟ � อินเตอร์เนชั�นแนล จก. 

�. บ. วนิเทรดอนิเตอร์กรุ๊ป จก. 

��. บ.พ.ีไอ.ท.ีซี. จก. 

��. บ.เพาเวอร์ เอน็จิเนียริ�ง โปรดกั จก. 

��. บ.ปิโตรเอน็เนอย ีจก. 

��. หจก. ฉัตรมติร อนิเตอร์ เทรดดิ�ง 

�. บ. ยูไนเตด็แมชชินเนอรี� จก. 

2. บ. ซี เอฟ � อนิเตอร์เนชั�นแนล จก. 

3. บ. วนิเทรดอนิเตอร์กรุ๊ป จก. 

บ. ยูไนเตด็แมชชินเนอรี� จก. 

�� เครื�องสูบนํ�า ดีเซล ขนาด �� นิ�ว (� เครื�อง) 
���,���.- ���,���.- 

�. บ. ยูไนเตด็แมชชินเนอรี� จก. 

2. บ. ซี เอฟ � อนิเตอร์เนชั�นแนล จก. 

3. บ. วนิเทรดอนิเตอร์กรุ๊ป จก. 

บ. ยูไนเตด็แมชชินเนอรี� จก. 

�� เครื�องปั� มนํ�าอตัโนมติั ��� วตัต ์(� เครื�อง) ��,���.- ��,���.- �. บ. ยูไนเตด็แมชชินเนอรี� จก. 

2. บ. ซี เอฟ � อนิเตอร์เนชั�นแนล จก. 

3. บ. วนิเทรดอนิเตอร์กรุ๊ป จก. 

บ. ยูไนเตด็แมชชินเนอรี� จก. 

�� เครื�องโรเนียวดิจิตอล ความละเอียด 

���x��� จุดต่อตารางนิ�ว (� เครื�อง) 

สอบราคา ���,���.- ���,���.- �. หจก. ไนซ์ อนิเตอร์ ซัพพลาย 

�. บ. ยูเอฟโอ จก. 

�. บ. เอฟ เอม็ เอ กรุ๊ป จก. 

�. บ. ริโซ่ (ประเทศไทย) จก. 

บ. ริโซ่ (ประเทศไทย) จก. บ. ริโซ่ (ประเทศไทย) จก. 

�� เครื�องโทรสาร (� เครื�อง) ตกลงราคา 
��,���.- ��,���.- - 

�. บ. แสงเอกซัพพลายส์ จก. 

�. บ. ทวลีาภ โกลเด้น บริดจ์ (����) จก. 

�. บ. เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี� จก. 

บ. เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี� จก. 
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19 ชุดโตะ๊รับรอง � ที�นั�ง พร้อมเกา้อี�  (� ชุด) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     สอบราคา 

��,���.- ��,���.�� �. บ. ไทยพฒันาครุภัณฑ์ จก. 

�. บ. กรีนไลน์ เฟอร์นิซซิ�ง จก. 

�. บ. บี.บี.เค.อนิดสัตรี จก. 

�. บ. ไทยพฒันาครุภัณฑ์ จก. 

�. บ. กรีนไลน์ เฟอร์นิซซิ�ง จก. 

�. บ. บี.บี.เค.อนิดสัตรี จก. 

บ. ไทยพฒันาครุภัณฑ์ จก. 

20 โตะ๊ผูบ้ริหาร (� ตวั)  ��,���.- ��,���.- บ. กรีนไลน์ เฟอร์นิซซิ�ง จก. 

21 โตะ๊ประชุมรูปตวั U พร้อมเกา้อี�  (� ชุด) ���,���.- ��,���.- บ. ไทยพฒันาครุภัณฑ์ จก. 

22 ชุดรับแขก (� ชุด) ��,���.- ��,���.�� บ. ไทยพฒันาครุภัณฑ์ จก. 

23 โพรเดี�ยมอคิลิก (� ชุด) ��,���.- ��,���.�� บ. ไทยพฒันาครุภัณฑ์ จก. 

24 โพเดี�ยม (� ชุด)  ��,���.- �,���.- บ. ไทยพฒันาครุภัณฑ์ จก. 

25 พดัลมไอนํ�า ตกลงราคา ��,���.- ��,���.- - บ. มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนชั�นแนล 

จก. (มหาชน)  

บ. มาสเตอร์คลู อนิเตอร์เนชั�น

แนล จก. (มหาชน) 

26 เครื�องสาํรองไฟ คอมพิวเตอร์ (� เครื�อง) 
ตกลงราคา ��,���.- ��,���.- - 

�. บ. สตรีม ไอ.ท ีคอนซัลติ�ง จก. 

2. บ. ดบัเบิ�ลด ีโซลูชั�น จก. 

�. บ. มธิ อนิฟอร์เมชั�น เทคโนโลย ีจก. 

บ. มธิ อนิฟอร์เมชั�น เทคโนโลย ี

จก. 

27 เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั�งพื�นหรือ

แขวน พร้อมติดตั�งขนาดไม่ตํ�ากวา่ ��,��� บีทีย ู

(� เครื�อง) 

 

 

 

 

    Auction 

46,000.- 
 

45,540.- �. บ. สตาร์ (ประเทศไทย) จก. 

�. บ. บริบูรณ์กจิ ���� จก. 

�. บ. ไทย ทาซาก ิเอน็จิเนียริ�ง จก. 

�. บ. ส. พนัแสน จก. 

�. บ. แอฟเทรด จก. 

�. บ. เจ.เอน็.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จก. 
 

�. บ. สตาร์ (ประเทศไทย) จก. 

�. บ. ส. พนัแสน จก. 

�. บ. เจ.เอน็.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จก. 

 

 

บ. เจ.เอน็.อาร์.แอร์ ซัพพลาย 

จก. 

28 ขนาดไม่ตํ�ากวา่ ��,��� บีทีย ู(� เครื�อง) ���,���.- 110,880.- 

29 ขนาดไม่ตํ�ากวา่ ��,��� บีทีย ู(� เครื�อง) ���,���.- 294,030.- 

30 ขนาดไม่ตํ�ากวา่ ��,��� บีทีย ู(�� เครื�อง) �,���,���.- 1,232,525.- 

31 ขนาดไม่ตํ�ากวา่ ��,��� บีทีย ู(� เครื�อง) ���,���.- 219,780.- 

32 ขนาดไม่ตํ�ากวา่ ��,��� บีทีย ู(� เครื�อง) ���,���.- 225,900.- 

33 ขนาดไม่ตํ�ากวา่ ��,��� บีทีย ู(� เครื�อง) ���,���.- 261,345.- 
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34 เครื�องขยายเสียงชนิดเคลื�อนที� � ช่อง 

พร้อม Mixer ขนาด ��� Watts , ลาํโพง � 

ทาง  ขนาด     � นิ�ว � ตวั , ขาตั�งลาํโพง � 

ตวั  (� ชุด) 

 

 

 

  สอบราคา 

��,���.- ��,���.- �. หจก. คริสตัล อเิลคทรอนิค  

�. บ. พเีพลิแวร์ จก. 

�. บ. พรีววิ ซิสเต็มส์ จก. 

�. บ. จอย วชัิ�น จก. 

�. บ. เอสพเีค ซาวด์ ซิสเต็ส์ จก. 

�. บ. บี ทู จี ซัพพลายส์ แอนด์ 

เซอร์วสิ จก. 

�. บ. เวร์ิคโฟร์ยู จก. 

�. บ. พเีพลิแวร์ จก. 

2. บ. เอสพเีค ซาวด์ ซิสเต็ส์ จก. 

 

 

บ. เอสพเีค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จก. 

35 เครื�องเสียง กลางแจง้ท่าปล่อยรถ ��� วตัต ์

(� ชุด) 

���,���.- ���,���.- 

36 เครื�องขยายเสียง ลาํโพง ไมคโ์ครโฟนห้อง

ประชุม (� ชุด) 

���,���.- ��,���.- 

37 มิกเซอร์ �� INPUT (� ชุด) 30,���.- ��,���.- 

38 เสาอากาศ สถานีท่าเรือ ( � ชุด)      

   สอบราคา 

���,���.- ���,���.- �. บ. ยูนิเวอร์เซล เมทริกซ์ 

เทคโนโลย ีจก. 

�. บ. ฟูลสเกล ทรานซีฟเวอร์ จก. 

บ. ฟูลสเกล ทรานซีฟเวอร์ จก. 

 

บ. ฟูลสเกล ทรานซีฟเวอร์ จก. 

 
�� Frequency Counter (�� mHz-550 mHz) 

เครื�องนบัความถี�วทิย ุ(� ชุด) 

��,���.- ��,���.- 

�� โครงการบริหารจดัการทรัพยากร ขสมก.

ระบบ ERP 
Auction ��,���,���.- - 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการกําหนด

ร่างขอบเขตของงานดาํเนินการ 
- - 

�� โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพว่ง 
Auction ��,���,���.- - 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการกําหนด

ร่างขอบเขตของงานดาํเนินการ 
- - 

�� โครงการจดัซื�อระบบคอมพิวเตอร์เครื�อง

แม่ข่าย 
Auction �,���,���.- - 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการกําหนด

ร่างขอบเขตของงานดาํเนินการ 
- - 

�� โครงการเพิ�มประสิทธิภาพเครือข่าย  

ระยะที� � 
Auction ��,���,���.- - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกําหนด

ร่างขอบเขตของงานดาํเนินการ 
- - 
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�� โครงการจดัซื�อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ทดแทนระบบ Server M1000e , M600 
Auction ��,���,���.- - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกําหนด

ร่างขอบเขตของงานดาํเนินการ 
- - 

�� โครงการจดัหาอุปกรณ์เชื�อมต่อสัญญาณ

เน็ตเวร์ิค 
ประกวดราคา �,���,���.- 1,880,000.- 

1. บ. สตรีม ไอ.ท.ี คอนซัลติ�ง จก. 

�. บ. โชคชัย เอนจิเนียริ�ง แอนด์ 

พาร์ท จก. 

�. บ. พพี ีออนไทม์ จก. 

�. บ. สมหวงั เอน็จิเนียริ�ง แอนด์ 

ซัพพลาย จก. 

1. บ. สตรีม ไอ.ท.ี คอนซัลติ�ง จก. 

�. บ. สมหวงั เอน็จิเนียริ�ง แอนด์ 

ซัพพลาย จก. 

บ. สมหวงั เอน็จิเนียริ�ง แอนด์ 

ซัพพลาย จก. 

�� โครงการจดัซื�อ Line Printer ประกวดราคา �,���,���.- - ยกเลกิการจัดหา - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


