
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา 
การประมูลซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ  

จํานวน 5 รายการ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(ตามเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 6-001/2547) 

--------------------------------------------------- 
 
 คณะกรรมการ e-Auction ไดตรวจสอบคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิคของผูเสนอ
ราคาทั้งหมด จํานวน 15 รายแลว ขอประกาศผลดังนี้.- 
 การตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน 

1. ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก เนื่องจากไมมีผลประโยชนรวมกันกับ 
ผูเสนอราคารายอื่นหรือผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลฯ มี
จํานวน 12 ราย ไดแก 

1.1. บริษัท สมารทซิสเต็มส ซัพพลายส จํากัด 
1.2. บริษัท อินเตอรคอม เทเลคอม เซอรวิส จํากัด 
1.3. บริษัท ซี.ซี คอมพิวเตอร ซิสเต็ม จํากัด 
1.4. บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 
1.5. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล โปรดักส จํากัด 
1.6. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
1.7. บริษัท อาร.ที.เอส (2003) จํากัด 
1.8. บริษัท สยามเวบ จํากัด (มหาชน) 
1.9. บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร จํากัด 
1.10  บริษัท อินเนอรเทค คอรปอเรชั่น จํากัด 
1.11  บริษัท มิชช่ัน แอสเซมบลีลายน จํากัด 
1.12  บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 

2. ผูเสนอราคาที่ไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเนื่องจากยื่นเอกสารหลักฐานไม 
ถูกตองครบถวน มีจํานวน 3 ราย ไดแก 

 2.1 บริษัท เอ็กซเทน จํากัด 
ยื่นหลักประกันซองไมถูกตองตามขอกําหนดในเอกสารประมูลขอ 4.5 ซึ่ง 

กําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย คือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2547  
แตบริษัทฯ ยื่นหลักประกันซองมีผลใชบังคับถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2547(ขาดไป 11 วัน)       

      2.2 บริษัท ชัยรัตน ไทยเทคโนโลยี จํากัด 
 ไมยื่นแสดงบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการและผูมีอํานาจควบคุมตามขอกําหนด
ในเอกสารประมูลขอ 3 (3.1) (ข) 
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     2.3 บริษัท วาย เจ เค อินเตอรเนทเวิรค จํากัด 
  ยื่นหลักประกันซองเปนเช็คเงินสดที่บริษัทฯ ส่ังจายใหแกมหาวิทยาลัยจึงถือวายื่น
เอกสารไมถูกตองตามขอกําหนดในเอกสารประมูลขอ 5.2 ซึ่งกําหนดให ยื่นหลักประกันซองเปน
เช็ค ทีธ่นาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย 
 การตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
 3. ผูเสนอราคาทีไ่มมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  
     เนื่องจากยื่นขอเสนอทางเทคนิคไมตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทีก่าํหนดใน
เอกสารประมูล ไดแก 

3.1 บริษัท อินเนอรเทค คอรปอเรชั่น จํากัด เนื่องจากยื่นขอเสนอทางเทคนิคในครุภัณฑ
กลุมที่ 2 ไมตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดในเอกสารแนบทายเอกสารประมูล
หมายเลข 1.1 แผนที่ 11 ขอ 13 

3.2 บริษัท อินเตอรคอม เทเลคอม เซอรวิส  จํากัด เนื่องจากยื่นขอเสนอทางเทคนิคใน 
ครุภัณฑกลุมที่ 3 ไมตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดในเอกสารแนบทายเอกสาร
ประมูลหมายเลข 1.1 แผนที่ 13 ขอ 2 และ 6 
 4. ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  
 เนื่องจากยื่นขอเสนอทางเทคนิคตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดใน
เอกสารประมูลซ้ือ มีดังนี้ 
 ครุภัณฑกลุมที่ 1 

1. บริษัท ซี.ซี. คอมพิวเตอร ซิสเต็ม จํากัด 
2. บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล โปรดักส จํากัด 
4. บริษัท อาร ที เอส (2003) จํากัด 
5. บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร จํากัด 
6. บริษัท มิชช่ัน แอสเซมบลีลายน จํากัด 
7. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 
ครุภัณฑกลุมที่ 2 
1. บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส จํากัด 
3. บริษัท อาร.ที.เอส (2003) จํากัด 
4. บริษัท สยามเวบ จํากัด (มหาชน) 
5. บริษัท มิชช่ัน แอสเซมบลีลายน จํากัด 
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ครุภัณฑกลุมที่ 3 
1. บริษัท สมารท ซิสเต็มส ซัพพลายส จํากัด 
2. บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด  
4. บริษัท สยามเวบ จํากัด (มหาชน) 
5. บริษัท มิชช่ันแอสเซมบลีลายน จํากัด 

   
 

ทั้งนี้ใหผูเสนอราคาที่ไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามขอ 2 และขอ 3 สามารถอุทธรณผล
การพิจารณาตอคณะกรรมการ e-Auction  ไดภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันที่มหาวิทยาลัยฯ ได
ประกาศลงใน www.stou.ac.th  

  ประกาศ   ณ  วันที่   3  กันยายน  พ.ศ.  2547 
 
          ประธานกรรมการ 
      รองอธิการบดีฝายปฏิบัติการ 
     (รองศาสตราจารย ดร.ปทมาพร  เย็นบํารุง) 
          

 กรรมการ 
    ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     (รองศาสตราจารยสุณี  ภูสีมวง) 
      

          กรรมการ 
     (ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร) 
      

          กรรมการ 
     (นายอนุสรณ จารุโรจนเนาวรัตน) 
      

          กรรมการ 
     (นายสุนทร  วังเมือง) 
      

          กรรมการ 
     (นายทนงศักดิ์  ศิริรัตน) 
      

          กรรมการ 
     (นายสุวิทย  สุวรรณเจริญ) 
 

http://www.stou.ac.th/
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          กรรมการและเลขานุการ 
     (นางสาวสุณี  เกษมสกุล) 
      

          ผูชวยเลขานุการ 
     (นางลดาวัลย  ทิพยเสนา) 
      

          ผูชวยเลขานุการ 
     (นางสาววิภาภัทร  จารุรัตน) 
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