
แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1 ขอให้ด ำเนินกำรจดัจ้ำงย้ำยอปุกรณ์ 

Computer และอปุกรณ์สื่อสำร ในโครงกำร

ปรับปรุงและตกแตง่ภำยใน ชัน้ 1 อ.2 (สนญ.)

140,000.00 วิธีตกลงรำคำ บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด 139,100.00 / 

บริษัท เอ็นททิี ้คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 

143,380.00 / หจก. วีท ีเนทเวิร์ด 

เซอร์วิส 151,940.00

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด 139,100.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาต ่าสดุ

2 ขออนมุตัิจดัซือ้จดัจ้ำงกำรพฒันำระบบ ICAS

 และ Software License ส ำหรับกำรขยำย

ให้บริกำรไปยงัสว่นภมิูภำค พร้อมจ้ำง

บ ำรุงรักษำ เพ่ือรองรับกำรปฏบิตัิงำนในระบบ

 ICAS โดยวิธีพิเศษ

3,110,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ำกัด 

3,106,585.68

บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ำกัด 

2,982,455.99

ต้นเร่ืองแจ้งให้

ด าเนินการจดัซือ้และ

วา่จ้างจากบริษัทเดิม

3 ขออนมุตัิจดัซือ้ตู้ โทรศพัท์สำขำสมทุรสำคร 110,000.00 วิธีตกลงรำคำ บริษัท กรุงเทพโทรคมนำคม ไอท ี

แอนด์ โอเอ จ ำกัด 105,865.80

บริษัท กรุงเทพโทรคมนำคม ไอท ี

แอนด์ โอเอ จ ำกัด 105,865.80

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

4 แจ้งตอ่สญัญำเช่ำบริกำรโทรศพัท์ Hi-Speed 

internet (คณุชยัเกษม นิติสิริ)

11,543.16 วิธีตกลงรำคำ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จ ำกัด 

11,543.16

บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จ ำกัด 

11,543.16

ตอ่สญัญาเช่าจากบริษัท

เดิม

5 ขออนมุตัิจดัซือ้เคร่ือง PRINTER EPSON 

L210

5,000.00 วิธีตกลงรำคำ บริษัท สิริสินเทรดดิง้ จ ำกัด 4,990.00 บริษัท สิริสินเทรดดิง้ จ ำกัด 

4,990.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2556
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2556
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

6 ขออนมุตัิหลกักำรจดัซือ้ครุภณัฑ์-เคร่ืองใช้

ส ำนกังำนจ่ำย ส ำหรับท ำตลำดสินเช่ือเชิงรุก

60,000.00 วิธีตกลงรำคำ บริษัท นิมเบลิ คอปอเรชนั จ ำกัด 

58,743.00

บริษัท นิมเบลิ คอปอเรชนั จ ำกัด 

58,743.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

7 ขอให้ด ำเนินกำรตอ่อำยสุมำชิกบริกำร

ตรวจสอบข้อมลูนิติบคุคลของบริษัท บซิิเนส 

ออนไลน์ จ ำกัด มหำชน

49,113.00 วิธีตกลงรำคำ บริษัท บซิิเนส ออนไลน์ จ ำกัด 

(มหำชน) 49,113.00

บริษัท บซิิเนส ออนไลน์ จ ำกัด 

(มหำชน) 49,113.00

ตอ่สญัญาเช่าจากบริษัท

เดิม

8 จดัซือ้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 16 รำยกำร 270,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล 

จ ำกัด 260,866.00 / บริษัท เอเอส 

เทคโนโลยีฯ 264,771.50 / บริษัท 

นิมเบลิ คอปอเรชัน่ จ ำกัด 

269,479.50

บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล 

จ ำกัด 258,726.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาต ่าสดุ

9 ขอให้ด ำเนินกำรจดัจ้ำงกำรย้ำยอปุกรณ์

Computer สำขำ บอ่วิน

28,355.00 วิธีตกลงรำคำ ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด วีท ีเนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 28,355.00

ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด วีท ีเนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 28,355.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

10 ขอควำมอนเุครำะห์จดัซือ้หมกึพิมพ์สี เคร่ือง 

Printer รุ่น HP-offcejet Pro K5400

14,500.00 วิธีตกลงรำคำ บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด 14,061.94 บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด 14,061.94 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2556
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

11 ขออนมุตัิจ้ำงบริษัท ทฟู นอร์ด (ประเทศไทย) 

จ ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ Certify Body (CB) 

ในกำรตรวจติดตำมครัง้ที่ 2 ตำมมำตรฐำน 

ISO/IEC27001:2005 ของศนูย์คอมพิวเตอร์

หลกั (Data Center)

170,000.00 วิธีตกลงรำคำ บริษัท ทฟู นอร์ด (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 169,060.00

บริษัท ทฟู นอร์ด (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 169,060.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

12 ขออนมุตัิจดัซือ้ตู้ โทรศพัท์สำขำพร้อมติดตัง้ 

ส ำหรับสำขำแจ้งวฒันะ

101,000.00 วิธีตกลงรำคำ บริษัท กรุงเทพโทรคมนำคม ไอท ี

แอนด์ โอเอ จ ำกัด 100,515.80

บริษัท กรุงเทพโทรคมนำคม ไอท ี

แอนด์ โอเอ จ ำกัด 100,515.80

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

13 ขอสง่เร่ืองกำรขออนมุตัิจดัซือ้ระบบป้องกัน

ไวรัส สแปมเมล์และ Content Filtering 

Backup โดยวิธีพิเศษ

1,338,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สตรีม ไอ.ท.ี คอนซลัติง้ จ ำกัด

 1,338,000.00

บริษัท สตรีม ไอ.ท.ี คอนซลัติง้ จ ำกัด

 1,338,000.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

14 ขอควำมอนเุครำะห์เพ่ือด ำเนินกำรจดัซือ้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ 1 ชดุ และ 

Notebook 1 เคร่ือง ส ำหรับติดตัง้ที่ห้อง

กรรมกำรผู้จดักำร ชัน้ 11 อ.1

75,000.00 วิธีตกลงรำคำ บริษัท Computer System 

Connection lnternational 

71,800.00

บริษัท Computer System 

Connection lnternational 

71,800.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

15 ขออนมุตัิจดัซือ้ตู้คอนโทรลโทรศพัท์สำขำ

ฉะเชิงเทรำ

110,000.00 วิธีตกลงรำคำ บริษัท กรุงเทพโทรคมนำคม ไอท ี

แอนด์ โอเอ จ ำกัด 105,865.80

บริษัท กรุงเทพโทรคมนำคม ไอท ี

แอนด์ โอเอ จ ำกัด 105,865.80

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

16 จดัซือ้ Proxy Server ส ำหรับเปิดสำขำ สป.ปี 

2556

628,500.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกัด (มหำชน) 

628,011.20

บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกัด (มหำชน) 

628,011.20

ซือ้ตอ่เน่ืองจากบริษัทเดิม



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2556
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

17 จดัซือ้อปุกรณ์สื่อสำร ส ำหรับเปิดสำขำ สป.ปี

 2556

4,665,200.00 วิธีพิเศษ  บริษัท แอ็ดวำนซ์ อินฟอร์เมชัน่  

เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) 

4,665,200.00

บริษัท แอ็ดวำนซ์ อินฟอร์เมชัน่  

เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) 

4,665,200.00

ซือ้ตอ่เน่ืองจากบริษัทเดิม

18 จดัจ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไข

ระบบตู้สำขำโทรศพัท์แบบอตัโนมตัิ (PABX)

353,190.00 วิธีพิเศษ บริษัท จีเอเบลิ จ ำกัด 353,190.00 บริษัท จีเอเบลิ จ ำกัด 353,190.00 วา่จ้างตอ่เน่ืองจากบริษัท

เดิม

19 จดัจ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไข

อปุกรณ์สื่อสำรข้อมลู

738,000.00 วิธีพิเศษ  บริษัท แอ็ดวำนซ์ อินฟอร์เมชัน่  

เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) 

737,995.05

 บริษัท แอ็ดวำนซ์ อินฟอร์เมชัน่  

เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) 

737,995.05

วา่จ้างตอ่เน่ืองจากบริษัท

เดิม

20 ขอสัง่ซือ้ผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพริน้เตอร์ 

ยี่ห้อ HP

7,500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท  สหธุรกิจ จ ำกัด 

7,500,000.00

บริษัท  สหธุรกิจ จ ำกัด 

7,500,000.00

ซือ้ตอ่เน่ืองจากบริษัทเดิม

21 ขอสัง่ซือ้ผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพริน้เตอร์ 

ยี่ห้อ Samsung

7,500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท  ลีก้ำ บสิสิเนส จ ำกัด 

7,500,000.00

บริษัท  ลีก้ำ บสิสิเนส จ ำกัด 

7,500,000.00

ซือ้ตอ่เน่ืองจากบริษัทเดิม

22 จดัจ้ำงขนย้ำยพร้อมติดตัง้เคร่ือง ATM ณ ที่

ท ำกำรสำขำย่อยเซ็นทรัลพลำซ่ำ อบุลรำชธำนี

17,000.00 วิธีตกลงรำคำ หจก. พร้อมเซอร์วิส แอนด์ ซพัพลำย

 15,138.36 / หจก.มณีวฒันำ ลอจิ

สติกส์ 17,421.00 / หจก. โกมล      

เทรดดิง้ 19,000.00

หจก. พร้อมเซอร์วิส แอนด์ ซพัพลำย

 15,138.36

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาต ่าสดุ

23 จดัจ้ำงขนย้ำยพร้อมติดตัง้เคร่ือง ATM  ณ ที่

ท ำกำรสำขำร้อยเอ็ด (ครัง้ที่1)

12,500.00 วิธีตกลงรำคำ หจก. พร้อมเซอร์วิส แอนด์ ซพัพลำย

 12,347.80 / หจก.มณีวฒันำ ลอจิ

สติกส์ 13,878.00 / บริษัท บญุ

มำบฟูวิง 15,000.00

หจก. พร้อมเซอร์วิส แอนด์ ซพัพลำย

 12,347.80

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาต ่าสดุ



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2556
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

24 ขอให้ด ำเนินกำรจดัซือ้ Kingston USB Flash

 Drive ขนำด 8 GB. จ ำนวน 60 ชิน้

12,000.00 วิธีตกลงรำคำ บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด 10,272.00 / บริษัท นิมเบลิ 

คอปอเรชัน่ จ ำกัด 12,198.00 / 

บริษัท ลีก้ำ บสิสิเนส  จ ำกัด 

11,877.00

บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด 10,272.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาต ่าสดุ

25 ขอให้ด ำเนินกำรจดัจ้ำงย้ำนอปุกรณ์ 

Computer และเคร่ืองจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

(UPS) สำขำร้อยเอ็ด

29,500.00 วิธีตกลงรำคำ หจก.วีท ีเนทเวิร์ค เซอร์วิส 

29,425.00 / บริษัท ไซท์เพรพำเรชัน่

 แมเนจเมนท์ จ ำกัด 29,679.00

หจก.วีท ีเนทเวิร์ค เซอร์วิส 

29,425.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาต ่าสดุ

26 จดัซือ้ Ms Win Pro 8 64 Bit 1 pk DSPOEI 

DVD # FQC-05955 จ านวน 1 License และ

 Ms Win Pro 8 32 Bit Eng Intl vu จ านวน 1 

License

7,200.00 วิธีตกลงรำคำ บริษัท Computer System 

Connection lnternational 7,190.00

บริษัท Computer System 

Connection lnternational 7,190.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ


