
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีข้อตกลง ผู้เสนอราคา ผู้ชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบรักษาความ 440,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี บจ.เพรพพาเรชั่น แอนด์ โซลูชั่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ปลอดภัยห้อง Data Center ระบบ 2.บจ.เพรพพาเรชั่น แอนด์ โซลูชั่น ซิสเต็ม ซิสเต็ม/วงเงิน 440,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ปรับอากาศและสํารองไฟฟ้า /วงเงิน 445,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจ.เอ็นลาจ ดาต้า เซ็นเตอร์ โอเปอร์เรชั่น

/วงเงิน 550,000 บาท

2 ซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 380,000 สอบราคา 1.บจ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี บจ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

/วงเงิน 385,200 บาท /วงเงิน 380,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.เคเบิลดีซายด์ วงเงินงบประมาณ

/วงเงิน 390,900 บาท

3.บจ.ดิจิตอล โซลูชั่น เทค

/วงเงิน 410,024 บาท

3 ซื้อกระกาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ําหนัก 706,200 สอบราคา 1.บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์/วงเงิน 779,152 บาท บจ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

80 แกรม จํานวน 8,800 รีม 2.บจ.ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ บางประอิน/วงเงิน 706,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

/วงเงิน 795,696 บาท วงเงินงบประมาณ

3.ร้านทวีชัย วัสดุภัณฑ์

4.บจ.สุรศฺริ/วงเงิน 787,177.60 บาท

5.บจ.โอเชี่ยน เปเปอร์/วงเงิน 739,200 บาท

6.ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพวิทยา

/วงเงิน 871,200 บาท

7.บจ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางประอิน

/วงเงิน 706,200 บาท

8.บจ.จอย วิชั่น

9.ห้างหุ้นส่วนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

10.บจ. ณิชาภัณฑ์

11.บจ. ไพโรจน์การพิมพ์
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12.บจ. ออพติมั่น เทรดดิ้ง

/วงเงิน 790,944 บาท

4 จ้างเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 4,569,756 อิเล็ก 1.บจ.โอจีเอ ซีนคอม/วงเงิน 5,740,000 บาท บมจ.โอเพ่น เทคโนโลยี่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ทรอนิกส์ 2.บจ.ซีซีเอส คอมเซอร์วิส (ประเทศไทย) /วงเงิน 4,569,756 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.ดิ เอ็กซ์เซเล้นท์ คอมมูนิเคชั่น วงเงินงบประมาณ

4.บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช  

คอมร์ปอเรชั่น/วงเงิน 5,740,000 บาท

5.บมจ.โอเพ่น เทคโนโลยี่

/วงเงิน 4,569,756 บาท

6.บจ.ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์)

/วงเงิน 5,160,000 บาท

5 จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 1,670,000 สอบราคา 1.บมจ.โอเพ่น เทคโนโลยี บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

Image Processing 2.บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี/วงเงิน 1,695,950 บาท /วงเงิน 1,679,900 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์ วงเงินงบประมาณ

/วงเงิน 1,679,900 บาท

6 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 2 รายการ 2,000,000 สอบราคา 1.บจ.เอส.ดี.พี.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส บจ.เอส.ดี.พี.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

รวม 50 เครื่อง /วงเงิน 1,950,000 บาท /วงเงิน 1,950,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) วงเงินงบประมาณ

7 จ้างบริการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 500,000 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนสามัญจํากัด ไอซี-แอร์ ห้างหุ้นส่วนสามัญจํากัด ไอซี-แอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

425 เครื่อง เอ็นจิเนียริ่ง/วงเงิน 136,425 บาท เอ็นจิเนียริ่ง/วงเงิน 136,425 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.กุลเทค/วงเงิน 170,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3.ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.แอล.คูลลิ่ง 

เอ็นจิเนียลิ่ง/วงเงิน 300,402.50 บาท

4.บจ.ไชยเสนา/วงเงิน 504,243 บาท

5.บจ.รีแอะลิซท์ เทคนิคเอ็นจิเนียลิ่ง 

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2557 ประจําเดือนตุลาคม  2556



ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีข้อตกลง ผู้เสนอราคา ผู้ชนะการสอบราคา หมายเหตุ

/วงเงิน 750,337.50 บาท

8 จัดซื้อน้ําดื่ม 270,000 สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดแอมเทคเสนา ห้างหุ้นส่วนจํากัดแอมเทคเสนา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

/วงเงิน 198,000 บาท /วงเงิน 198,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย 800,000 สอบราคา 1.บจ.ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด บจ.ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ณ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 /วงเงิน 766,224 บาท /วงเงิน 766,224 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

และเขต 3 2.บจ กรุงสยามกฎหมายและธุรกิจ. วงเงินงบประมาณ

/วงเงิน 791,280 บาท

3.บจ.ฟูลฟาซิลิตี้/วงเงิน 816,110 บาท

4.บจ.ช ชํานาญ/วงเงิน 819,192 บาท

10 ดําเนินกิจกรรม Thailand Online Mega Sale 990,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.ออล อีเว้นท์ เอเจนซี่ บจ.พลาซ่า ครีเอชั่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

 2013 ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์ 2.บจ.ไอเดีย ซี้ด /วงเงิน 990,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล 3.บจ.ทีทีไอเอส วงเงินงบประมาณ

4.บจ.พีเพิล มีเดีย

5.บจ.พลาซ่า ครีเอชั่น/วงเงิน 998,500 บาท

6.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอเดีย โซน
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 หนังสือพิมพ์ประจําเดือน ตุลาคม 27 รายการ ข้อตกลงซื้อ บริษัท รุ่งโรจน์บริการ 2525 จํากัด 28,392.00

2 เครื่องโทรศัพท์แบบสองสายนอก มีจอ,SP-Phone ข้อตกลงซื้อ บริษัท นุกิ เน็ทเวิร์ค จํากัด 6,980.00

ยี่ห้อ Panasonic รุ่น Kx - T2378MXW

3 จัดซื้อหลอดไฟฟ้า ข้อตกลงซื้อ ห้างหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพวิทยา 5,550.00

4 DRUM PRINTER ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น C3055 ข้อตกลงซื้อ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 18,050.90

จํานวน 2 กล่อง จํากัด (มหาชน)
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 บํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณ ข้อตกลงจ้าง บริษัท ลอจิค อินเทลลิเจ้นส์ จํากัด 14,329.44

ระยะเวลา 12 เดือน 

2 บํารุงรักษาเครื่องฟอกอากาศจํานวน 53 เครื่อง ข้อตกลงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ.เอ็น.เอเทรดดิ้ง 57,844.20

แอนด์ ซัพพลาย

3 บํารุงรักษาลิฟท์ สพข.3  จํานวน 2 เครื่อง ข้อตกลงจ้าง บริษัท โคเน่ จํากัด (มหาชน) 55,640.00

4 บํารุงรักษาลิฟท์ สพข.2 จํานวน 1 เครื่อง ข้อตกลงจ้าง บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 27,485.00

จํากัด

5 กําจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู ข้อตกลงจ้าง บริษัท พีเออี (เทรดดิ้ง) จํากัด 28,500.00

6 ตรวจเช็คระยะ 30000 กม. รถยนต์ นจ-1152 ข้อตกลงจ้าง บริษัท โตโยต้า นนทบุรี 2,048.41

ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด

7 บริการแปลเอกสาร ข้อตกลงจ้าง บริษัท โกลบอลทรานสเลชั่นทีม 19,260.00

จํากัด

8 เปลี่ยนหม้อน้ํา รถยนต์ หมายเลข กน 2044 ข้อตกลงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกสยามธุรกิจ 6,600.00

9 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ข้อตกลงจ้าง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอซี-แอร์ 11,984.00

เอ็นจิเนียริ่ง

10 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ข้อตกลงจ้าง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอซี-แอร์ 

55-0526-0002 GF1000004718 เอ็นจิเนียริ่ง 9,951.00
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