
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จัดซื้อพรอมวาจางบริการบํารุงรักษา

และซอมแซมแกไขระบบ 

GHBhomecenter.com

2,000,000.00 วิธีสอบราคา บ.เน็ต-คอมโปรเพสชั่นเนล 

จํากัด 1,650,000.00 

บ.                                 

บ.บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด 

1,948,544.92 บ.

บ.เน็ต-คอมโปรเพสชั่นเนล 

จํากัด 1,650,000.00 บ.

บริษัทเสนอตรงตามขอ

กําหนดของธนาคารและราคา

ต่ําสุด

2 เชาวงจรสื่อสารขอมูลหลักและวงจรสื่อ

สารขอมูลหลัก จํานวน 10 สาขา

3,800,000.00 วิธีพิเศษ บ.ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย 

จํากัด 3,717,180.00 บ.

บ.ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮ

เวย จํากัด 3,717,180.00 บ.

เปนผูใหบริการรายเดิม

3 เชาวงจรสื่อสารขอมูลหลักและวงจรสื่อ

สารสํารอง จํานวน 10 สาขา

3,600,000.00 วิธีพิเศษ บ.กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) 3,533,859.00 บ.

บ.กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) 3,533,859.00 บ.

เปนผูใหบริการรายเดิม

4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมคอินทอช 

ทดแทนเครื่องเดิม จํานวน 3 เครื่อง

230,000.00 วิธีพิเศษ บ.เอส พี วี แอดวานซ จํากัด 

222,774.00 บ.

บ.เอส พี วี แอดวานซ จํากัด 

222,774.00 บ.

เปนผูขายรายเดิม

5 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

อุปกรณคอมพิวเตอรระบบบัญชี

1,900,000.00 วิธีพิเศษ บ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร 

จํากัด 1,872,077.22 บ.

บ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร 

จํากัด 1,872,077.22 บ.

เปนบริษัทเดิมที่เคยวาจาง

และราคาไมเกินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม  2552

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม  2552

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

อุปกรณคอมพิวเตอร Server รุน 

Alpha4100 สําหรับชุดทดสอบ

1,000,000.00 วิธีพิเศษ บ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร 

จํากัด 991,360.76 บ.

บ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร 

จํากัด 991,360.76 บ.

เปนบริษัทเดิมที่เคยวาจาง

และราคาไมเกินงบประมาณ

7 จางพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (HR-Net และ PMIS)

1,150,000.00 วิธีพิเศษ บ.ไอโซเน็ท จํากัด 1,150,000 บ. บ.ไอโซเน็ท จํากัด 1,150,000 

บ.

เปนบริษัทเดิมที่เคยวาจาง

8 จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณสื่อสารขอมูล 

Alcatel Ethernet Switch OS-LS-6224

310,000.00 วิธีพิเศษ บ.เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น 

จํากัด 300,541.60 บ.

บ.เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น 

จํากัด 300,541.60 บ.

เปนผูขายรายเดิม

9 จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณสื่อสารขอมูล 

Router Cisco รุน 2821

3,300,000.00 วิธีพิเศษ บ.แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด 3,252,800 บ.

บ.แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด 3,252,800 บ.

เปนผูขายรายเดิม

10 จัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องจายกระแสไฟ

ฟาแบบตอเนื่อง (UPS)

450,000.00 วิธีพิเศษ บ.ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจ

เมนท จํากัด 445,500 บ.

บ.ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจ

เมนท จํากัด 445,500 บ.

เปนผูขายรายเดิม

11 วาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซม

แกไขอุปกรณสื่อสารขอมูล Ethernet 

Switch OS-LS-6442

230,000.00 วิธีพิเศษ บ.เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น 

จํากัด 224,272 บ.

บ.เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น 

จํากัด 224,272 บ.

เปนผูรับจางรายเดิม

12 วาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซม

แกไขอุปกรณสื่อสารขอมูล Router 

Cisco รุน 2821

1,200,000.00 วิธีพิเศษ บ.แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด 1,171,008 บ.

บ.แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด 1,171,008 บ.

เปนผูรับจางรายเดิม



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม  2552

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 วาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซม

แกไขเครื่องจายกระแสไฟฟาแบบตอ

เนื่อง (UPS)

252,000.00 วิธีพิเศษ บ.ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจ

เมนท จํากัด 252,000 บ.

บ.ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจ

เมนท จํากัด 252,000 บ.

เปนผูรับจางรายเดิม

14 เชาวงวรสื่อสารขอมูล Leased Line 

จากศูนยคอมพิวเตอรสํารอง จํานวน 

94 แหง

7,500,000.00 วิธีพิเศษ บ.กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) 7,498,800 บ.

บ.กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) 7,498,800 บ.

เปนผูใหบริการรายเดิม


