
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 จัดซื้อซอฟตแวร Visio Professional 

2013 และ External Harddisk

วิธีตกลงราคา 55,000.00            บริษัท เท็นซอฟท จํากัด 

53,039.90 / บริษัท นิมเบิล   

คอปอเรชั่น จํากัด 54,965.90

บริษัท เท็นซอฟท จํากัด 

53,039.90

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

2 จัดซื้ออุปกรณสํารองขอมูลแบบแถบ

แมเหล็ก (Tape LT04) จํานวน 400 

มวน พรอม Cleaning Tape จํานวน 5 

วิธีพิเศษ 280,000.00          บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

264,504.00 / บริษัท ลีกา      

บิสสิเนส จํากัด 280,340.00

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

260,224.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

3 จัดซื้อระบบปรับอากาศแบบควบคุม

อุณหภูมิและความชื้น   (Precision Air) 

 สําหรับหองมั่นคง จํานวน 2 เครื่อง

วิธีพิเศษ 2,700,000.00       บริษัท  กนกสิน เอกซปอรต อิม

ปอรต จํากัด 2,771,300.00 / 

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี 

จํากัด 3,049,500.00

บริษัท  กนกสิน เอกซปอรต อิม

ปอรต จํากัด 2,520,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

4 จัดซื้อ Tablet  พรอม Smart Cover 

จํานวน 14 เครื่อง

วิธีสอบราคา 392,000.00          บริษัท  สหธุรกิจ จํากัด 

351,131.20  / บริษัท เอสวีโอเอ

 จํากัด (มหาชน) 390,378.00 / 

บริษัท โปรมาสเตอร จํากัด 

381,430.00

บริษัท  สหธุรกิจ จํากัด 

351,131.20

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

5 จัดจางรื้อถอนขนยายเครื่อง CDM  

จากที่ทําการสาขาสุขาภิบาล 3 ไปติดตั้ง

 ณ   ที่ ทําการสาขายอยเมกาบางนา 

วิธีตกลงราคา 14,980.00            บริษัท ล็อกซบิท จํากัด 

(มหาชน) 14,980.00

บริษัท ล็อกซบิท จํากัด 

(มหาชน) 14,980.00

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 จัดซื้ออุปกรณสําหรับเตรียมการสอน

และประชุมทางไกลจํานวน 2 ชุด

วิธีตกลงราคา 4,066.00              บริษัท  นิมเบิล คอปอเรชัน 

จํากัด 4,066.00 / บริษัท เท็น

ซอฟท จํากัด 4,601.00

บริษัท  นิมเบิล คอปอเรชัน 

จํากัด 4,066.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

7 จัดจางติดตั้งระบบเครื่องรับฝากเงินสด

อัตโนมัติ (CDM)ที่ทําการ ณ สาขาภูเก็ต

วิธีตกลงราคา 33,705.00            บริษัท ล็อกซบิท จํากัด 

(มหาชน)  33,705.00

บริษัท ล็อกซบิท จํากัด 

(มหาชน)  33,705.00

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

8 การขอสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

Notebook จํานวน 17 เครื่อง

วิธีสอบราคา 750,000.00          บริษัท  เท็นซอฟท จํากัด 

465,664.00 / บริษัท เอสวีโอเอ 

จํากัด (มหาชน) 649,400.00

บริษัท  เท็นซอฟท จํากัด 

465,664.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

9 จัดจางพัฒนาเว็บไซตฝายงานกิจการ

สาขา จํานวน 3 เว็บไซต

วิธีตกลงราคา 51,360.00            บริษัท  เอเวอรรี่ติงโอเค จํากัด   

51,360.00

บริษัท  เอเวอรรี่ติงโอเค จํากัด   

 51,360.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

10 จัดซื้อ Flash Drive ของฝายการตลาด

และพันธมิตร จํานวน 5 อัน

วิธีตกลงราคา 3,000.00              บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

2,327.25 / บริษัท เท็นซอฟท 

จํากัด 2,675.00 /บริษัท นิมเบิล

 คอปอเรชั่น จํากัด 2,568.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

2,327.25

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

11  ขออนุมัติวาจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขระบบตั๋วสัญญาใชเงิน 

Bonanza (P/N) เปนเวลา 6 เดือน

วิธีตกลงราคา 183,898.78          บริษัท เว็ลธ   แมเนจเมนท  ซิส

เท็ม  จํากัด  183,898.78

บริษัท เว็ลธ   แมเนจเมนท  ซิส

เท็ม  จํากัด  183,898.78

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม
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ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 ขออนุมัติตอสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ

ในซอฟแวร XML Adapter เปนเวลา 3 ป

วิธีพิเศษ 577,800.00          บริษัท  ขอมูลเครดิตแหงชาติ 

จํากัด 577,800.00

บริษัท  ขอมูลเครดิตแหงชาติ 

จํากัด 577,800.00

ตอสัญญาจากบริษัทเดิม

13 ขออนุมัติจัดซื้อ External Hard Drive 

จํานวน 1 เครื่อง และ Handy Drive  

จํานวน 1 เครื่อง ของคณะกรรมการ

พิจารณาการจําหนายหนี้สูญ

วิธีตกลงราคา 3,500.00              บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

3,156.50 / บริษํท เท็นซอฟท 

จํากัด 3,263.50

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

3,156.50

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

14 จัดซื้อผาหมึกบัตร GHB Pay Card ยี่หอ

 Zebra จํานวน 40 มวน

วิธีตกลงราคา 30,000.00            บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส 

โซลูชั่น แอนด เซอรวิสเซส จํากัด

28,800.00

บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส 

โซลูชั่น แอนด เซอรวิสเซส 

จํากัด 28,800.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

15 จัดซื้อ Memory สําหรับระบบ 

Omnidocs (DR)

วิธีตกลงราคา 50,000.00            บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

46,400.00

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

46,400.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

16 การจัดจาง Outsource ระบบ 

ATM/CDM ระยะเวลา 5 ป

วิธีพิเศษ         110,000,000.00   บริษัท  ดาตาวัน  เอเชีย  

(ประเทศไทย)  จํากัด 

79,950,400.00 / บริษัท ศูนย

ประมวลผล จํากัด 

81,971,991.66

บริษัท  ดาตาวัน  เอเชีย  

(ประเทศไทย)  จํากัด 

79,950,400.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

17 ขออนุมัติจางยายวงจรสื่อสารขอมูล

สํารองของสาขายามสแควร

วิธีตกลงราคา 4,280.00              บริษัท  กสท โทรคมนาคม จํากัด

(มหาชน) 4,280.00

บริษัท  กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) 4,280.00

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 ขออนุมัติจัดจางสํารวจประเมินผลการ

ใชงานระบบ CBS ที่สาขา

วิธีตกลงราคา 200,000.00          บริษัท  จอยฟูลเนส จํากัด 

200,000.00

บริษัท  จอยฟูลเนส จํากัด 

200,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

19 ขออนุมัติจัดจางขนยายพรอมปรับปรุงสี

เครื่อง ATM ของสาขาสยามสแควร 

วิธีตกลงราคา 10,494.00            หางหุนสวนจํากัด มณีวัฒนา 

ลอจิสติกส 10,494.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด มณีวัฒนา 

ลอจิสติกส 10,494.00 บาท

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

20 ขออนุมัติจางบริษัท แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ

ใหบริการสื่อสารขอมูล SMS เปน

ระยะเวลา 1 ป

วิธีพิเศษ         513,600.00          บริษัท  แอดวานซ  อินโฟร  

เซอรวิส  จํากัด  (มหาชน) 

513,600.00

บริษัท  แอดวานซ  อินโฟร  

เซอรวิส  จํากัด  (มหาชน) 

513,600.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ


