
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงิน

ประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 จัดจางขนยายเครื่อง ATM ไปติดตั้ง ณ ที่ทํา

การสาขายอยเทสโก โลตัส พระราม 4

วิธีตกลงราคา 6,300.00 หจก มณีวัฒนา ลอจิสติกส 6,206.00 หจก มณีวัฒนา ลอจิสติกส 6,206.00 ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

2 ขออนุมัติขอบเขตการดําเนินงานจัดจาง

พัฒนาเว็บไซตฝาย/สํานัก โดยการจัดจางบ

ริษัทภายนอกมาดําเนินการ พรอมแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดจางและคณะกรรมการ

ตรวจรับงานจาง

วิธีพิเศษ 300,000.00 บริษัท เอเวอรรี่ติง โอเค จํากัด 

290,000.00

บริษัท เอเวอรรี่ติง โอเค จํากัด 

290,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

3 ขอใหดําเนินการวาจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขเครื่องพิมพ (Genicom)

วิธีตกลงราคา 28,920.00 บริษัท กนกสิน เอกซปอรต อิมปอรต

 จํากัด 28,920.00

บริษัท กนกสิน เอกซปอรต อิมปอรต

 จํากัด 28,920.00

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม

4 จัดซื้อเครื่อง Barcode Reader 60 เครื่อง 

สําหรับสาขาเปดใหมป 2556

วิธีตกลงราคา 150,000.00 บริษัท คอมพิวเตอร เพอริเฟอรัล 

แอนด ซัพพลายส จํากัด 

108,000.00 บริษัท แพลนเนทที 

แอนด เอส จํากัด 166,278.00  

บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จํากัด 

218,280.00

บริษัท คอมพิวเตอร เพอริเฟอรัล 

แอนด ซัพพลายส จํากัด 108,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

5 จัดซื้อหมึก Printer Color Laser Jet วิธีตกลงราคา 25,000.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 23,513.25 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 23,513.25 บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงิน

ประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 ขอใหดําเนินการจัดซื้อหมึกพิมพ วิธีตกลงราคา 45,000.00 บริษัท  สหธุรกิจ จํากัด 43,067.50 บริษัท  สหธุรกิจ จํากัด 43,067.50 บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

7 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

และอุปกรณคอมพิวเตอร โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 271,800.00 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด 

(มหาชน) 246,524.01               

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 252,306.00

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด 

(มหาชน) 246,524.01

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

8 เชาเครื่องคอมพิวเตอร Notebook 40 เครื่อง วิธีพิเศษ 495,000.00 บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 

393,468.60

บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 

388,489.60

เชาตอเนื่องจากบริษัทเดิม

9 จัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่อง compuprint 200

 ตลับ

วิธีตกลงราคา 150,000.00 บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 

138,030.00

บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 

138,030.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

10 สั่งจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํา TOR สวนของ

ระบบ Loan Origination และคัดเลือกและ

ประเมินบริษัทผูรับจางงานธนาคาร ใน

ขั้นตอนจัดซื้อจัดจางระบบ CBS และ Loan 

Origination ของธนาคาร

วิธีพิเศษ 8,025,000.00 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส  คูเปอรส  

เอฟเอเอส  จํากัด  8,025,000.00

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส  คูเปอรส  

เอฟเอเอส  จํากดั  8,025,000.00

วาจางจากบริษัทเดิม

11 จางสํารวจและนําเขาขอมูล ตําแหนง

หลักประกันในระบบ GIS ของ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

วิธีพิเศษ 1,000,000.00 บริษัท นูแมพ จํากัด 856,400.00 บริษัท นูแมพ จํากัด 813,400.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ
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12 ดําเนินการจัดซื้อเครื่องอานบัตรสมารทการด 

(Smart Card Reader) จํานวน 850 เครื่อง

วิธีสอบราคา 340,000.00 บริษัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศ

ไทย) จํากัด 316,506.00                  

 บริษัท เดอะคอมพีท เทคโนโลยี 

จํากัด 545,700.00

บริษัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศ

ไทย) จํากัด 316,506.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

13 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกสําหรับใชกับเครื่อง 

Printer สี

วิธีตกลงราคา 56,000.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 55,862.56 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 55,862.56 บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

14 จัดซื้อ Thumb Drive ยี่หอ Sandisk 16 GB 

20 เครื่อง

วิธีตกลงราคา 6,000.00 นิมเบิล คอปอเรชัน จํากัด 5,992.00 

  บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

6,000.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

6,848.00

นิมเบิล คอปอเรชัน จํากัด 5,992.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

15 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

iMac

วิธีตกลงราคา 70,000.00 บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

59,920.00   บริษัท เอสพีวีไอ จํากัด 

63,110.00  บริษัท นิมเบิล จํากัด 

61,846.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

59,920.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

16 จัดซื้อ Flash Drive ยี่หอ Sandisk Extreme 

USB 3.0 16 GB 19 เครื่อง

วิธีตกลงราคา 18,000.00 บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

15,044.20  บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

17,280.50  บริษัท นิมเบิล จํากัด 

17,200.50

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

15,044.20

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด
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17 ขอจัดซื้อเครื่องโทรสารและสแกนเนอร 3 

เครื่อง พรอม Drum, เครื่องบันทึก CD 1 

เครื่อง , External Harddisk 5 เครื่อง

วิธีตกลงราคา 55,000.00 บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

53,446.50 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

54,666.30  บริษัท นิมเบิล จํากัด 

54,751.90

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

53,446.50

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

18 ขอสั่งซื้อผงหมึกสําหรับเครื่อง Tally จํานวน 

500 ตลับ

วิธีพิเศษ 250,000.00 กนกสิน เอกซปอรต อิมปอรต จํากัด 

240,750.00

กนกสิน เอกซปอรต อิมปอรต จํากัด

 240,750.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

19 จัดจางการยายอุปกรณ Access Point วิธีตกลงราคา 6,634.00   แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น  เทคโนโลยี

 จํากัด (มหาชน) 6,634.00

  แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น  

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 6,634.00

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

20 ขอใหดําเนินการจัดจางการยายอุปกรณ 

Computer ฝายสื่อสารองคกร สํานักงานใหญ

วิธีตกลงราคา 34,240.00 บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด 34,240.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด 34,240.00

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

21 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจางบํารุงรักษาเครื่อง

ปรับสมุดคูฝากอัตโนมัติ 20 เครื่องพรอม 

Server Management 1 เครื่อง e-Auction

e-Auction 6,800,000.00 บริษัท พอยท ไอที คอลซัลทิ่ง จํากัด 

3,530,000.00  บริษัท ดีโบลด 

(ประเทศไทย) จํากัด 5,302,000.00

บริษัท พอยท ไอที คอลซัลทิ่ง จํากัด

 3,530,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

22 สั่งจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

โปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร

วิธีพิเศษ 1,664,920.00 บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด 1,652,080.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด 1,652,080.00

จางจากบริษัทเดิม
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23 ขออนุมัติจัดจางโดยวิธีพิเศษ เพื่อพัฒนา

เครื่องมือชวยการตวจสอบและวาจาง

บํารุงรักษาเครื่องชวยการตรวจสอบ

วิธีพิเศษ 3,000,000.00 บริษัท เอสแคป โซลูชั่นส จํากัด 

2,750,000.00

บริษัท เอสแคป โซลูชั่นส จํากัด 

2,750,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

24 ขออนุมัติจัดซื้อ Disk Storage สําหรับระบบ 

OMMniDocs และระบบ CBS ในสวน 

Development และ Testing พรอมวาจาง

บริการบํารุงรักษาซอมแซมแกไขเปน

ระยะเวลา 4 ป โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 6,300,000.00 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

4,951,839.16  บริษัท จีเอเบิล จํากัด

  5,600,000.00

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

4,892,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

25 จัดซื้อและวาจางบํารุงรักษา เครื่อง Scanner 

จํานวน 200 เครื่อง e-Auction

 e-Auction 8,008,000.00 บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด มหาชน

7,959,000.00 บริษัท คอนโทรล 

ดาตา 7,983,000.00 (ประเทศไทย)

บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด มหาชน  

7,901,870.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด


