
ล ำดับ
ที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้ำง

 รำคำกลำง (PDF)
วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

 รำคำของผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือก(โดยสรุป)

เลขที่/วันที่ ของสัญญำ/ใบสัง่/
หนังสือข้อตกลง

1 จดัซ้ือของขวญั (เมืองหลวงพระบาง)          19,240.00          19,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด          19,240.00 บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด        19,240.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

คค 0205/กค 3844 ลว. 3 
ตุลาคม 2561

2 จดัซ้ือของขวญั (ปาปัวนิวกิน)ี          12,000.00          12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด          12,000.00 บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด        12,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

คค 0205/กค 3843 ลว. 3 
ตุลาคม 2561

3 จดัซ้ือของที่ระลึก (กรุงลอนดอน)        195,800.00        195,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด        147,800.00 บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด      147,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

0003/2561 ลว 9 ตุลาคม 
2560

5 จดัซ้ือของขวญั (สิงคโปร์)          37,175.00          37,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด          37,175.00 บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด        37,175.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

คค 0205/กค 3893 ลว. 5 
ตุลาคม 2561

6 จดัซ้ือแผ่นอินเด็กซ์พลาสติก ขนาด A4            2,407.50            2,407.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด            1,549.90 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด          1,549.90 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

0028/2561 ลว.28 
พฤศจกิายน 2560

7 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ยีห่้อ brother            5,831.50            5,831.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด            5,831.50 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด          5,831.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

0010/2561 ลว. 25 ตุลาคม
 2560

8 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน            6,287.00            6,287.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด            6,287.00 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด          6,287.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

คค 0205/กค 4057 ลว. 19 
ตุลาคม 2561

9 จา้งเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย
เพิ่มเติม

         16,000.00          16,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์

         16,000.00 ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์

       16,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

0005/2561 ลว.19 ตุลาคม 
2560

10 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาระบบบริหารราชการสู่
คมนาคมดิจทิัล

         20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญ แทรเวล 
(2007)

         20,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญ แทรเวล 
(2007)

       20,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

0006/2561 ลว.24 ตุลาคม 
2560

12 จดัซ้ือ External Hard disk          18,590.00          18,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด          18,590.00 บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด        18,590.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

คค 0205/กค 4159 ลว. 31 
ตุลาคม 2561

13 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน          70,199.99          70,199.99 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีโอแอล จ ากัด  บริษัท ซีโอแอล จ ากัด        70,199.99 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0005/2561 

ลว.18/10/2560
14 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน          10,500.00          10,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท พี เค จเูนียร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากัด
 บริษัท พี เค จเูนียร์ อินเตอร์เนชัน่แนล
 จ ากัด

       10,379.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0006/2561 

ลว.18/10/2560
15  จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ

พ่วง พร้อมการติดต้ัง
 ฿ 1,639,400.00  ฿ 1,639,400.00  e-bidding  บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด  บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
สัญญาเลขที่ สปค.32/2561 
ลว.26/12/2560

16 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร          12,000.00          12,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด          12,000.00  บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด        12,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0008/2561 
ลว.25/10/2560

17 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร          13,910.00          13,910.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด          13,910.00  บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด        13,910.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0009/2561 

ลว.25/10/2560
18 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร          23,112.00          23,112.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด          23,112.00  บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด        23,112.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0007/2561 
ลว.25/10/2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2560

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2560

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

19 จดัซ้ือเคร่ืองรับโทรศัพท์แบบต้ังโต๊ะ            7,200.00            7,200.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีโอแอล จ ากัด            7,200.00  บริษัท ซีโอแอล จ ากัด          6,780.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0011/2561 
ลว.31/10/2560

20 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า          25,000.00          25,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีโอแอล จ ากัด          25,000.00  บริษัท ซีโอแอล จ ากัด        22,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0012/2561 

ลว.31/10/2560
21 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร          32,100.00          32,100.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชัน่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
         32,100.00  บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชัน่

 (ประเทศไทย) จ ากัด
       32,100.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0018/2561 
ลว.07/11/2560

22 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากัด

4,979,500 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากัด

4,979,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

สัญญาเลขที่ สปค.21/2561 
ลว.19 ตค.61

บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 5,009,600

23 งานจา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
เครือข่ายเพื่อรองรับระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2561

    1,735,094.17     1,735,094.17 คัดเลือก บริษัท ซีดีจ ีซิสเต็มส์ จ ากัด 1,735,005.00 บริษัท ซีดีจ ีซิสเต็มส์ จ ากัด 1,727,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

สัญญาเลขที่ สปค.25/2561 
ลว.9 พย.61

ให้บริการส่ือสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบ
องค์กรพร้อมค่าเช่าคู่สาย ของ คค. ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2561 10 เดือน

5,009,600.00 4,944,470.00 e-bidding


