
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงิน

ประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 ขอสั่งซื้อเครื่อง Printer สี HP COLOP 

LASER JET PRO MFP M 177 M FW 

จํานวน 2 เครื่อง

วิธีตกลงราคา 28,890.00 บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด  

28,890.00 / บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

29,104.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด  

28,890.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ต่ําสุด

2 จัดจางพัฒนาระบบ ATM รายการ Transfer 3

 lnquiry โดยวิธีพิเศษ

โดยวิธีพิเศษ 900,000.00 บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 

791,586.00

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 

791,586.00

วาจางบริษัทเดิม

3 การสั่งซื้อ Smart Case  สําหรับ iPad Air 

จํานวน 10 ชิ้น

วิธีตกลงราคา 40,000.00 บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

34,000.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

34,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

4 ตอสัญญาจางบริการบํารุงรักษาระบบบริหาร

ทรัพยสินถาวร (Fixed Asset)

วิธีพิเศษ 256,800.00 บริษัท เอวิชั่น จํากัด 256,800.00 บริษัท เอวิชั่น จํากัด 256,800.00 วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม

5 การสั่งซื้อผาหมึกคอมพิวปริ้นท SP40 Plus 

จํานวน 300 กลอง

วิธีตกลงราคา 176,550.00 บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

176,550.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

176,550.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

6 สั่งซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 

ยี่หอ HP จํานวน 46 กลอง

วิธีพิเศษ 300,000.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 296,304.40 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 296,304.40 บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

7  การขอเชาใชบริการตรวจสอบขอมูลนิติบุคคล

 จํานวน 25 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 1 ป

วิธีตกลงราคา 49,113.00 บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด 

(มหาชน) 49,113.00

บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด 

(มหาชน) 49,113.00

เชาตอเนื่องจากบริษัทเดิม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงิน

ประมาณ

(ราคากลาง)
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8 การขอสั่งซื้อหมึกพิมพ สําหรับเครื่องพิมพ 

Epson Stylus Pro 4900 17 - inch และมวน

กระดาษ

วิธีพิเศษ 270,000.00 บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 

230,371.00

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 

230,371.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

9 การขอสั่งซื้อผาหมึกสําหรับเครื่องปรับสมุดคู

ฝากอัตโนมัติ จํานวน 20 ตลับ

วิธีตกลงราคา 27,820.00 บริษัท พอยท ไอที คอนซัลทิ่ง จํากัด 

27,820.00

บริษัท พอยท ไอที คอนซัลทิ่ง จํากัด

 27,820.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

10  การขอสั่งซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ

คอมพิวเตอร ยี่หอ HP จํานวน 46 กลอง

วิธีพิเศษ 300,000.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 296,304.40 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 296,304.40 บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

11 การขอสั่งจางบริการบํารุงรักษาและปรับปรุง

แกไข Software License สําหรับ SAS Credit

 Scoring

วิธีพิเศษ 2,000,000 บริษัท  วี-สมารท จํากัด 

1,690,600.00

บริษัท  วี-สมารท จํากัด 

1,690,600.00

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม

12 วาจางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และระบบ

ตรวจสอบหลักประกันดวยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (DAP)

วิธีพิเศษ 1,300,000.00 บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลล 

แอนด เซอรวิสเซส จํากัด 

1,273,300.00

บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลล 

แอนด เซอรวิสเซส จํากัด 

1,273,300.00

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม

13 จัดซื้อ Thumb Drive ความจุ 8 GB จํานวน 4

 อัน

วิธีตกลงราคา            1,200.00 บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด  

1,198.40

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด  

1,198.40

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ
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14 ซื้อหมึกพิมพ Ricoh รุน Aficio SP c232dn 

จํานวน 1 ชุด

วิธีตกลงราคา          20,000.00 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 

18,939.00

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 

18,939.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

15 จัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร

 HP รุน 3015 และ 5200 รวม 51 กลอง

วิธีพิเศษ        300,000.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 296,764.50 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 296,764.50 บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

16 ซื้อเครื่องใชสํานักงานและวัสดุอุปกรณใชงาน

รวม (เครื่อง  Printer ยี่หอ Cannon รุน PIXMA

 LX 6560 = 1 เครื่อง พรอมตลับหมึกสี 5 สี 6

 ตลับ , เครื่อง Scanner Multifunction ยี่หอ

Brother รุน MFC - 7860DW , ตลับหมึกสี TN

 - 2280 =  6 ตลับ และ DRUM Unit รุน DR -

 2255 จํานวน 2 อัน

วิธีตกลงราคา          45,770.00 บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด  

40,550.86 / บริษัท ทีเอ็น แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร จํากัด 39,609.25

 บริษัท ทีเอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

จํากัด 39,609.25

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ต่ําสุด
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17 ซื้อหมึกพิมพ Cannon รุน PIXMAPRO 9500

 10 สี จํานวน 80 กลอง

วิธีตกลงราคา          40,000.00 บริษัท ทีเอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

จํากัด 35,968.05 / บริษัท สหธุรกิจ 

จํากัด 38,134.80 / บริษัท ลีกา บิส

สิเนส จํากัด  40,128.21 / บริษัท   

แกรนด คอมพิวเตอร จํากัด 

48,448.53

บริษัท ทีเอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

จํากัด 35,968.05

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ต่ําสุด


