
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงิน

ประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 ขออนุมัติซอมเครื่อง iPad 2 ของสวน

เครือขาย ฝายปฎิบัติการสารสนเทศ  

โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 9,844.00        บริษัท แมคอินทอชเซ็นเตอร 

จํากัด 9,844.00

บริษัท แมคอินทอชเซ็นเตอร 

จํากัด 9,844.00

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

2 ขออนุมัติวาจาง บริษัท บิสสิเนส 

แอพพลิเคชั่น จํากัด เพื่อบริการ

บํารุงรักษารายงานขอมูล 

ผูบริหาร (EPR-Cognos) โดยวิธีพิเศษ 

เปนระยะเวลา 1 ป

วิธีพิเศษ 500,000.00    บริษัท บิสสิเนส แอพพลิเคชั่น 

จํากัด 300,000.00

บริษัท บิสสิเนส แอพพลิเคชั่น 

จํากัด 300,000.00

วาจางจากบริษัทเดิม

3 ขออนุมัติจัดจางยายอุปกรณ

คอมพิวเตอร สาขาสยามสแควร โดยวิธี

ตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 16,050.00      บริษัท อินเตอรเน็ท คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 16,050.00

บริษัท อินเตอรเน็ท คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 16,050.00

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

4 ขออนุมัติซอมแซมแกไข สาย Fiber 

Optic ชั้น G อาคาร 1

วิธีตกลงราคา 40,000.00      หจก วีทีเนทเวิรค เซอรวิส 

13,011.20 / บริษัท อินเตอรเน็ท

 คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

14,830.20 /

หจก วีทีเนทเวิรค เซอรวิส 

12,500.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนด และราคา

ต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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5 ขออนุมัติจางยายอุปกรณคอมพิวเตอร 

สาขายอยนาน โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 30,000.00      บริษัท เอนทิที้ คอมพิวเตอร 

จํากัด 28,676.00 / บริษัททริป

เปล เอ็ม ซิสเต็มส เทคโนโลยี 

จํากัด 45,475.00 / หจก.วีที เนท

เวิรค เซอรวิส 29,960.00

บริษัท เอนทิที้ คอมพิวเตอร 

จํากัด 28,676.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนด และราคา

ต่ําสุด

6 ขออนุมัติจางยายวงจรสื่อสารขอมูล

หลักของสาขายอยนาน ไปที่ทําการแหง

ใหม (สาขาหลัก)โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 6,420.00        บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น 

ไฮเวย จํากัด 6,420.00

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น 

ไฮเวย จํากัด 6,420.00

วาจางจากบริษัทเดิม

7 ขออนุมัติจางยายวงจรสื่อสารขอมูล

สํารองของสาขายอยนาน ไปที่ทําการ

แหงใหม (สาขาหลัก) โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 4,280.00        บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด

 (มหาชน) 4,280.00

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด

 (มหาชน) 4,280.00

วาจางจากบริษัทเดิม

8 ขออนุมัติวาจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขเครื่องพิมพ (Genicom) 

จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 28,922.10      บริษัท กนกสิน เอกซปอรต อิม

ปอรต จํากัด 28,920.00

บริษัท กนกสิน เอกซปอรต อิม

ปอรต จํากัด 28,920.00

วาจางจากบริษัทเดิม

9 ขออนุมัติวาจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไข Server จํานวน 2 Server

 เปน  ระยะเวลา 2 ป โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 288,900.00    บริษัท จีเอเบิล จํากัด 

93,411.00 / บริษัท เอ็ม เอฟ อี 

ซี จํากัด(มหาชน) 224,700.00

บริษัท จีเอเบิล จํากัด 93,411.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนด และราคา

ต่ําสุด
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10 ขออนุมติจางยายวงจรสื่อสารขอมูล

หลักของสาขายอยพัทลุง ไปที่ทําการใหม

วิธีตกลงราคา  6,420.00บาท บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอเมชั่น 

ไฮเวย จํากัด 6,420.00

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอเมชั่น 

ไฮเวย จํากัด 6,420.00

วาจางจากบริษัทเดิม

11 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ ยี่หอ RICOH 

รุน Aficio SP C240 SF จํานวน 4 หลอด

 โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 10,700.00      บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

10,700.00

บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 

10.700.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนด และราคาไม

เกินงบประมาณ

12 จัดซื้อผาหมึก P/B Compuprint SP 

Plus จํานวน420 กลอง

วิธีพิเศษ 296,604.00    บ.ลีกา บิสเนส จํากัด 

296,604.00

บ.ลีกา บิสเนส จํากัด 

296,604.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนด และราคาไม

เกินงบประมาณ

13 ขออนุมัติจัดจางยายเครื่องจาย

กระแสไฟฟาแบบตอเนื่อง (UPS) สาขา

สยามสแควรโดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 7,115.50        บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส 

อินดัสตรี จํากัด 7,115.50

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส 

อินดัสตรี จํากัด 7,115.50

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

14 ขอใหดําเนินการจัดจางยายอุปกรณ

คอมพิวเตอร ธนาคารฯ สาขายอยพัทลุง

วิธีตกลงราคา 30,000.00 บริษัท เอนทิที้ คอมพิวเตอร 

จํากัด30,923.00/หางหุนสวน

จํากัด วีทีเนทเวิรค เซอรวิส

27,000.00

หางหุนสวนจํากัด วีทีเนทเวิรค 

เซอรวิส27,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนด และราคา

ต่ําสุด

15 ขออนุมัติจางยายวงจรสื่อสารขอมูลสํารอง

ของสาขายอยพัทลุงไปที่ทําการแหงใหม

วิธีตกลงราคา 4,280.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) 4,280.00

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) 4,280.00

วาจางจากบริษัทเดิม
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