
แบบสขร.1

ลาํดั

บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วธิีซือ้/จ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 จดัซือ้เครื่อง Printer สี ยี่ห้อ Epson รุ่น

 L210 จํานวน 1 เครื่อง

วิธีตกลงราคา 5,000.00          บริษัท ลีก้า บิสสเินส จํากดั 

4,868.50

บริษัท ลีก้า บิสสเินส จํากดั 

4,868.50

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

2 จดัจ้างพฒันาระบบ KYC/CDD ระยะที่

 2

โดยวิธีพิเศษ 5,000,000.00   บริษัท วี-สมาร์ท 3,745,000.00 บริษัท วี-สมาร์ท 3,500,000.00 วา่จ้างตอ่เนื่องจากบริษัท

เดิม

3 จดัจ้างพฒันาระบบ CBS เพื่อป้องกนั

การทํารายการถอนแบบ No Book ของ

  

โดยวิธีพิเศษ 6,545,000.00   บริษัท  ยิบอินซอย จํากดั 

6,545,932.71

บริษัท  ยิบอินซอย จํากดั 

6,200,000.00

วา่จ้างตอ่เนื่องจากบริษัท

เดิม

4 จดัซือ้ผงหมกึสําหรับเครื่องพริน้เตอร์ 

ยี่ห้อ HP

โดยวิธีพิเศษ 7,500,000.00   บริษัท สหธรุกิจ จํากดั 

7,500,000.00

บริษัท สหธรุกิจ จํากดั 

7,500,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

5 สัง่ซือ้และสัง่จ้างบริการบํารุงรักษาและ

ซอ่มแซมแก้ไขระบบให้บริการใบงาน

อิเลก็ทรอนิกส์(Job Requirement 

Online Service : JRO)

e-Auction 8,000,000.00   บริษัท  เวอร์ชวล ลิง้ค์ โซลชูัน่ส์

 จํากดั 7,885,000.00 / บริษัท 

ซีนิธคอมพ์ จํากดั 

7,912,000.00 / บริษัท บิซเินส 

โซลชูัน่ จํากดั 7,930,000.00

บริษัท  เวอร์ชวล ลิง้ค์ โซลชูัน่ส์

 จํากดั 7,814,800.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลาํดั

บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วธิีซือ้/จ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 ขออนมุตัิต่อสญัญาจ้างบริการ 

Outsource ระบบ ATM กบั บริษัท 

ศนูย์ประมวลผลจํากดั 

(PCC)ระยะเวลา 1 เดือน

โดยวิธีพิเศษ  (ภายในวงเงิน 

1.84 ล้านบาท)

บริษัท  ศนูย์ประมวลผล จํากดั 

(ภายในวงเงิน 1.84 ล้านบาท)

บริษัท  ศนูย์ประมวลผล จํากดั 

(ภายในวงเงิน 1.84 ล้านบาท)

วา่จ้างตอ่เนื่องจากบริษัท

เดิม

7 ขออนมุตัิจดัซือ้ตลบัหมกึสําหรับเครื่อง

พริน้เตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Color Laser Jet

 CP2025 จํานวน 9 กลอ่ง

วิธีตกลงราคา 32,000.00        บริษัท สหธรุกิจ จํากดั

31,592.82

บริษัท สหธรุกิจ จํากดั

31,592.82

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

8 จดัซือ้หมกึ Printer Color LaserJet 

ยี่ห้อ Ricoh รุ่น Aficio SPC240SF 

จํานวน 6 กลอ่ง

วิธีตกลงราคา 14,445.00        บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 14,445.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 14,445.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

9 จดัจ้างย้ายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ใน

โครงการปรับปรุงและตกแต่งภายใน ชัน้

 15 อาคาร 2 ศนูย์ความมัน่คง

ปลอดภยัทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีตกลงราคา 16,799.00        ห้างหุ้นสว่น วีที เนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 16,799.00

ห้างหุ้นสว่น วีที เนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 16,799.00

ต้นเรื่องแจ้งให้ดําเนินการ

10 อนมุตัิสัง่ซือ้อปุกรณ์เครื่องใช้สํานกังาน

 จํานวน 3 รายการ

วิธีตกลงราคา 30,000.00        บริษัท ลีก้า บิสสเินส จํากดั  

29,061.20

บริษัท ลีก้า บิสสเินส จํากดั  

29,061.20

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ
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ลาํดั

บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วธิีซือ้/จ้าง วงเงนิประมาณ
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สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 สัง่ซือ้ผงหมกึสําหรับเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ

 HP Laser Pro 200 M251 nw จํานวน

 6 ชดุ

วิธีตกลงราคา 58,000.00        บริษัท สหธรุกิจ จํากดั 

56,573.04

บริษัท สหธรุกิจ จํากดั 

56,573.04

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

12 ขออนมุตัิจดัซือ้ Drum Cartridge 

สําหรับเครื่อง Laser Printer ของ FUJI

 XWROX รุ่น C2255 จํานวน 4 ตลบั

 

วิธีตกลงราคา 23,000.00        บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 21,592.60  / 

 บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซน็เตอร์ 

จํากดั 22,149.00 / บริษัท ลีก้า บิส

สิเนส จํากดั 22,684.00

บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 21,592.6 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ

13 ขออนมุตัิจดัจ้างติดตัง้อปุกรณ์

คอมพิวเตอร์ Setup ระบบคอมพิวเตอร์

 งานประมลูทรัพย์ 

  ครัง้ที่1/2557 

วิธีตกลงราคา 12,840.00        บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซสิเต็มส์ 

เทคโนโลยี จํากดั 12,840.00

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซสิเต็มส์ 

เทคโนโลยี จํากดั 12,840.00

ต้นเรื่องแจ้งให้ดําเนินการ

14 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 898 เครื่อง และ

เครื่องพิมพ์ 350 เครื่อง เป็นระยะเวลา 

3 ปี

(e-Auction) 32,810,000.00 บริษัท เอสวีโอเอ จํากดั 

(มหาชน)  29,399,999.00 / 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 31,300,199.00 / บริษัท พอยท์

 ไอที คอนซลัทิ่ง จํากดั 

31,482,953.00

บริษัท เอสวีโอเอ จํากดั 

(มหาชน)  29,311,506

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ
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สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


