
แบบสขร.1

ลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 จัดซื้อโทรศัพทตูสาขาดิจิตอล ยี่หอ 
Panasonic รุน HYBRID-IP 
KX-TDA100BX  จํานวน 9 เคร่ือง

1,000,000.00 วิธีพิเศษ บ.กรุงเทพโทรคมนาคม ไอที แอนด 
โอเอ จํากัด 862,848.00       
บ.พี.ซี.เทเลคอม จํากัด 929,872.80

บ.กรุงเทพโทรคมนาคม ไอที 
แอนด โอเอ จํากัด 854,421.75

บริษัทเสนอตรงตามขอ
กําหนดของธนาคารและ
ราคาต่ําสุด

2 วาจางสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาค
รัฐ(สบทร.)เปนท่ีปรึกษาเพ่ือทําการประเมิน 
จัดทําใหงาน Operation,Service Desk และ
งาน Development (Transition Services) 
ใหไดตามมาตรฐาน ITIL

2,500,000.00 วิธีกรณีพิเศษ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาร
สนเทศภาครัฐ 2,400,000.00

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาร
สนเทศภาครัฐ 2,400,000.00

เปนการจางหนวยงาน
ของรัฐ

3 จดทะเบียนชื่อ Domain 
Name:WWW.IUHF2010BKK.COM เปน
ระยะเวลา 2 ป

4,000.00 ตกลงราคา บ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน) 3,852.00

บ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน) 3,852.00

ตนเร่ืองแจงใหดําเนินการ

4 จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร Kington Rom 
For DC5800 KTHXW4400C6/2GB. 
จํานวน 2 อัน

6,848.00 ตกลงราคา บ.ซัลคัลเลอร โอ เอ จํากัด 6,848.00 บ.ซัลคัลเลอร โอ เอ จํากัด 
6,848.00

ตนเร่ืองแจงใหดําเนินการ

5 วาจางบ. Entity Computet Co.,Ltd. ดําเนิน
การโดยยายและติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร
ใหกับสาขากรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 7 
เคร่ือง

18,477.83 ตกลงราคา บ.Entity Computer Co.,Ltd. 
18,477.83

บ.Entity Comprter Co.,Ltd. 
18,477.83

ตนเร่ืองแจงใหดําเนินการ

6 จัดซื้อโปรแกรม Mindjet MindMananger 8 
Windows (Government Single License)

18,000.00 ตกลงราคา บ.ซอฟทแวร ลิขลิทธิ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 17,869.00

บ.ซอฟทแวร ลิขลิทธิ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 17,869.00

ตนเร่ืองแจงใหดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2553
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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7 จัดซื้อ Software FLASH-PAGE FLIP 
จํานวน 2 License

10,000.00 ตกลงราคา บ.ทอป เอ วัน จํากัด 9,630.00 บ.ทอป เอ วัน จํากัด 9,630.00 ตนเร่ืองแจงใหดําเนินการ

8 จัดซื้อตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ ยี่หอ 
PANASONIC รุน KX-TDA 200 BX ขนาด 
16 สายนอก 64 สายใน จํานวน 1 เคร่ือง

150,000.00 ตกลงราคา บ.กรุงเทพโทรคมนาคม ไอที แอนด 
โอเอ จํากัด 142,310.00

บ.กรุงเทพโทรคมนาคม ไอที 
แอนด โอเอ จํากัด 142,310.00

ตนเร่ืองขออนุมัติใหจัด
ซื้อจากบริษัทกรุงเทพ
โทรคมนาคมไอที แอนด
โอเอ จํากัด

9 วาจางทําการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เคร่ืองจายกระแสไฟฟาตอเน่ือง UPS ขนาด 
3 KVA ยี่หอ Sysdome SD-3D-300SW 
สําหรับติดตั้งใชงาน O.S.S.ท่ีวาการอําเภอ
เมืองบางละมุง,หางดง,เวียง
สระ,สมุทรปราการ และมุกดาหาร เปนระยะ
เวลา 3 ป ตั้งแตวันท่ี 22 มี.ค.53-21 มี.ค.56

48,150.00 ตกลงราคา บ.คอมพิวเตอรยูเน่ียน จํากัด 
48,150.00

บ.คอมพิวเตอรยูเน่ียน จํากัด 
48,150.00

วาจางตอเน่ืองจาก
บริษัทเดิม

10 จัดซื้อแฟลชไดรว ยี่หอ Kingston ขนาดความ
จุ 8 HB จํานวน 4 อัน

2,396.80 ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 2,396,80     
บ.ซันคัลเลอร โอ เอ.จํากัด 2,525.20

บ.สหธุรกิจ จํากัด 2,396.80 บริษัทเสนอตรงตามขอ
กําหนดของธนาคารและ
ราคาต่ําสุด

11 วาจางดําเนินการซอมเคร่ืองพิมพ
คอมพิวเตอรชนิด LaserJet ยี่หอ HP รุน 
P3005N ของฝายวิเคราะหสินเชื่อรายยอย

13,000.00 ตกลงราคา บ.คอมพิวเตอรยูเน่ียน จํากัด 
12,376,69

บ.คอมพิวเตอรยูเน่ียน จํากัด 
12,376.69

ตนเร่ืองแจงใหดําเนินการ
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12 วาจางดําเนินการซอมเคร่ืองพิมพ
คอมพิวเตอรชนิด LaserJet ยี่หอ HP รุน 
P3005N ของสาขาสุขสวัสดิ์

13,000.00 ตกลงราคา บ.คอมพิวเตอรยูเน่ืยน จํากัด 
12,376,69

บ.คอมพิวเตอรยูเน่ืยน จํากัด 
12,376,69

ตนเร่ืองแจงใหดําเนินการ

13 วาจางดําเนินการซอมเคร่ืองพิมพ
คอมพิวเตอรชนิด LaserJet ยี่หอ HP รุน 
P2420N ของเคานเตอรการเงินนอกสถานท่ี 
เดอะมอลลงามวงศวาน

11,000.00 ตกลงราคา บ.คอมพิวเตอรยูเน่ียน จํากัด 
10,486.00

บ.คอมพิวเตอรยูเน่ียน จํากัด 
10,486.00

ตนเร่ืองแจงใหดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น 13 เร่ือง


