
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

1 ขออนุมัติจัดจางเพื่อ Upgrade ระบบ 

Open Source Mail พรอมจางบริการ

บํารุงรักษา 4 ป

วิธีพิเศษ 3,600,000.00    บริษัท ที เน็ต จํากัด 

3,600,000.00 / บริษัท เอ็ม เอฟ

 ซี อี จํากัด (มหาชน) 

2,354,000.00

บริษัท เอ็ม เอฟ ซี อี จํากัด 

(มหาชน) 2,100,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนดและ

ราคาต่ําสุด

2 ขออนุมัติจางปรับปรุงระบบอินทราเน็ต 

ธนาคารอาคารสงเคราะห

วิธีพิเศษ 400,000.00       บริษัท เอเวอรรี่ติง โอเค จํากัด 

395,900.00

บริษัท เอเวอรรี่ติง โอเค จํากัด 

395,900.00

วาจางจากบริษัทเดิม

3 ขออนุมัติจัดซื้อ Tablet ยี่หอ Asus รุน 

T100TA-DK053H

วิธีตกลงราคา 15,000.00         บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

14,637.60

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

14,637.60

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

4 ขอจัดซื้ออุปกรณสื่อสารขอมูลสําหรับ

เปดสาขาจํานวน 6 สาขายอยในป 2557

 (ในสวนภูมิภาค) พรอมวาจาง

บํารุงรักษา 4 ป

วิธีพิเศษ 4,575,648.00    บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 

เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 

4,258,296.00

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 

เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 

4,258,296.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

5 ขออนนุมัติจัดซื้อ Software จัดทําสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เพื่อการจัดการความรู 

(Knowledge Management)

วิธีพิเศษ 952,835.00       บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี 

จํากัด 952,835.00

บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี 

จํากัด 952,835.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 ขออนุมติจัดเชาระบบโทรทัศนวงจรปด 

ประจําสํานักงานใหญ เปนเวลา 3 ป 

โดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส

e-Auction 18,900,000.00  บริษัท เปโต.ไอที.จํากัด

18,570,000.00 /บริษัท เอวีเอส

 คอนโทรล ซิสเต็ม จํากัด 

18,640,000.00 / บริษัท เอ็ม.

ซัพพลาย อินเตอร จํากัด 

18,700.000.00

บริษัท เปโต.ไอที.จํากัด

18,570,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนดและ

ราคาต่ําสุด

7 ขออนุมัติจัดซื้อระบบปรับอากาศแบบ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 

(Precision Air) สําหรับหองเครื่อง

คอมพิวเตอร อ.1 ชั้น พรอมวาจาง

บํารุงรักษา ระยะเวลา 4 ป

วิธีพิเศษ 3,920,000.00    บริษัท ไซต เพรพพาเรชั่น 

แมเนจเมนท จํากัด 

2,514,500.00 / บริษัท ยูนิทรีโอ 

เทคโนโลยี จํากัด 2,785,00.00

บริษัท ไซต เพรพพาเรชั่น 

แมเนจเมนท จํากัด 

2,510,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนดและ

ราคาต่ําสุด

8 ขออนุมัติจัดจางบํารุงรักษาซอมแซม 

ระบบ Access Node เปนระยะเวลา 3 ป

วิธีพิเศษ 4,012,000.00    บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน 

จํากัด 4,011,164.64

บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน 

จํากัด 3,646,495.80

วาจางจากบริษัทเดิม

9 ขอใหดําเนินการจัดจางบริษัทภายนอก

ดําเนินการติดตั้งเครื่องจาย

กระแสไฟฟาแบบตอเนื่อง UPS สาขา

วิธีตกลงราคา 80,000.00         บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร 

เทคโนโลยี จํากัด 69,550.00

บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร 

เทคโนโลยี จํากัด 69,550.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 ขออนุมัติจัดจางบริษัทพัฒนาเว็ปไซต

เพื่อการพัฒนาประสิทธภาพในการ

เขาถึงขอมูลทรัพยสินรอการขายใน

อินเตอรเน็ต Phase4

วิธีพิเศษ 1,500,000.00    บริษัท ไพรม เซิรฟ จํากัด 

1,476,600.00

บริษัท ไพรม เซิรฟ จํากัด 

1,400,000.00

วาจางจากบริษัทเดิม

11 ขออนุมัติจัดซื้อระบบควบคุมการเขา

และออกศูนยคอมพิวเตอร อาคาร 2 ชั้น

 7 และอาคาร 1 ชั้น 2 พรอมวาจาง

บํารุงรักษา 4 ป

วิธีพิเศษ 1,400,000.00    บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี 

จํากัด 1,284,120.00

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี 

จํากัด 1,270,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

12 ขออนุมัติเชาใชบริการวงจรสื่อสารขอมูล

 จํานวน 42 วงจร เปนระยะเวลา 1 ป

วิธีพิเศษ 4,098,528.00    บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอน

เวอรเจนซ จํากัด 4,098,528.00

บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอน

เวอรเจนซ จํากัด 4,098,528.00

เชาจากบริษัทเดิม

13 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํารองขอมูล

แบบแถบแมเหล็ก (Tap LTO5 จํานวน 

250 มวน)

วิธีพิเศษ 300,000.00       บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

197,415.00 / บริษัท เอ็มบีเอ 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

227,375.00 / บริษัท ลีกา บิส

สิเนส จํากัด 261,615.00

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

197,415.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนดและ

ราคาต่ําสุด

14 ขออนุมัติจัดเชาเครื่องคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ (ตั้งแต 1 มิ.ย.57 - 30 พ.ย. 

57)

วิธีพิเศษ 1,371,060.00    บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 

(มหาชน)  1,371,060.00

บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 

(มหาชน)  1,017,180.00

เชาจากบริษัทเดิม



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Capture Device

พรอมวาจางบํารุงรักษาเปนระยะเวลา 3

 ป สําหรับสาขายอยเดอะมอลล บางแค

,สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3,

สาขายอยบิ๊กซี รังสิต คลอง 6,สาขา

ยอยสุพรีม คอมเพล็กซ,สาขายอยเพลิน

นารี่ มอลล

วิธีพิเศษ 1,250,000.00    บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน 

จํากัด 900,000.00

บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน 

จํากัด 900,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

16 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งระบบไฟฟา และ

ระบบสื่อสาร พรอมเดินสายดิน หอง

ทดสอบระบบ ฝายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

วิธีตกลงราคา 29,082.60         หางหุนสวนจํากัด อัล เพาเวอร 

เซอวิส 29,082.60 / บริษัท เอส

ทีซี เทคนิเชี่ยนเซอรวิส จํากัด 

28,515.50

บริษัท เอสทีซี เทคนิเชี่ยน

เซอรวิส จํากัด 27,445.50

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนดและ

ราคาต่ําสุด

17 ขออนุมัติจัดซื้อโปรแกรม Adaptation 

เวอรชั่นใหมของเครื่องนับคัดธนบัตร

วิธีตกลงราคา 32,100.00         บริษัท คอลลี่ย อินเตอรแนชชั่น

แนล(ไทยแลนด) จํากัด 

32,100.00

บริษัท คอลลี่ย อินเตอรแนชชั่น

แนล(ไทยแลนด) จํากัด 

32,100.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 ขออนุมัติจัดจางบริการบํารุงรักษา

เครื่องคอมพิวเตอร Server ยี่หอ HP รุน

 Proliant DL360 G7 จํานวน 2 เครื่อง 

เปนเวลา 3 ป เพื่อใชในโครงการ IT 

Operation

วิธีตกลงราคา 157,500.00       บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

157,500.00

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

147,500.00

วาจางจากบริษัทเดิม

19 ขออนุมัติวาจางซอมแซมแกไขเครื่อง

คอมพิวเตอร (PC) ฝายธุรกรรมการเงิน 

1 เครื่อง

วิธีตกลงราคา 70,000.00         บริษัท ฮิวเลตต - แพคการด 

(ประเทศไทย) จํากัด 6,993.11

บริษัท ฮิวเลตต - แพคการด 

(ประเทศไทย) จํากัด 6,993.11

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

20 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณแยกสัญญาณ

แสง (DWDM) พรอมวาจางบํารุงรักษา 

4 ป

e-Auction 19,000,000.00  บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 

เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 

18,138,000.00 / บริษัท กนกสิน

 เอกซปอรต อิมปอรต จํากัด 

18,240,000.00 / บริษัท รูท วิค

เตอร(ประเทศไทย) จํากัด 

18,300,000.00 / บริษัท สตรีม 

ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จํากัด 

18,600,000.00

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 

เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 

18,138,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนดและ

ราคาต่ําสุด



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 ขออนุมัติวาจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขอุปกรณสํารองขอมูล 

Router และ Ethement Switch 

ระยะเวลา 3 ป

วิธีพิเศษ 1,500,000.00    แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยีจํากัด (มหาชน) 

1,473,000.00 / บริษัท อินเตอร

เนชั่นแนล เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 

จํากัด 1,221,570.00

 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 

เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 

1,221,570.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหมดและ

ราคาต่ําสุด

22 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ผงหมึก SAMSUNG

 จํานวน 98 กลอง

วิธีพิเศษ 500,000.00       บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

497,164.80

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

497,164.80

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหมดและ

ราคาต่ําสุด

23 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ eToken จํานวน

 9 ตัว

วิธีตกลงราคา 17,300.00         Thai Digital ID Co.,Ltd 

17,237.70

Thai Digital ID Co.,Ltd 

17,237.70

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

24 ขออนุมัติวาจางซอมแซมแกไขเครื่อง

คอมพิวเตอร (PC) ฝายตรวจสอบ

การเงิน 1 เครื่อง

วิธีตกลงราคา 2,200.00           บริษัท ฮิวเลตต - แพคการด 

(ประเทศไทย) จํากัด 2,170.33

บริษัท ฮิวเลตต - แพคการด 

(ประเทศไทย) จํากัด 2,170.33

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ


