
แบบสขร.1

ลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 จัดซื้อ Hard Disk External ยี่หอ 
Seagate 2.0 TB ขนาด 3.5

20,000.00 ตกลงราคา บ.เอสวีโอเอ (มหาชน) จํากัด 
18,404.00                                 
บ.สหธุรกิจ จํากัด 17,548.00 
บ.อาร พี เอส (ประเทศไทย) จํากัด 
17,976.00

บ.สหธุรกิจ จํากัด 17,548.00 บริษัทเสนอตรงตามขอ
กําหนดและราคาต่ําสุด

2 จัดซื้อเคร่ือง Priter สี จํานวน 1 เคร่ือง 
ยี่หอ RICOH Aficio SPC232DN

25,000.00 ตกลงราคา บ.เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 
29,104.00                              
บ.อาร พี เอส ฯ 26,964.00    
บ.Suncolor26,322.00                    
  บ.ริโก ฯ 20,000.00

บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 
20,000.00

บริษัทเสนอตรงตามขอ
กําหนดและราคาต่ําสุด

3 จัดซื้อ Handy Drive ยี่หอ Kingston  
จํานวน 12 อันและExternal Drive A ยี่หอ 
IBM จํานวน 2 อัน และModem 56K 
External ยี่หอ D-Link จํานวน 1 เคร่ือง
และแผน DVD (จํานวน 100 แผน) ยี่หอ 
Sony จํานวน 2 กลอง

20,000.00 ตกลงราคา บ.ซันคัลเลอร โอ.เอ จํากัด 
18,329.10                           
บ.อาร พี เอส ฯ 18,650.10

บ.ซันคัลเลอร โอ.เอ จํากัด 
17,965.30

บริษัทเสนอตรงตามขอ
กําหนดและราคาต่ําสุด

4 วาจางทําการบริการบํารุงรักษาและซอม
แซมแกไข SERVER สําหรับระบบ 
e-Learning เปนระยะเวลา 2 ปตั้งแตวัน
ท่ี 1 ก.พ.53-31 ม.ค.55

80,000.00 ตกลงราคา บ.เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)
77,040.00                                     
บ.ซีดีจี ไมโครซิสเต็มส จํากัด 
167,562.00

บ.เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 
77,040.00

บริษัทเสนอตรงตามขอ
กําหนดและราคาต่ําสุด

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2553
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5 จัดซื้อ Thumb Drive ขนาดความจุ 8 GB 
จํานวน 19 อัน และThumb Drive ขนาด
ความจุ 4 GB จํานวน 3 อัน รวมเปน 22 อัน

12,100.00 ตกลงราคา บมจ.เอสวีโอเอ 14,124.00          
บจ.สหธรุกิจ 13,182.40       
บจ.เพนตากอนฯ 14,006.30        
บจ.ไอโอฯ 14,477.10              
บจ.ซันคัลเลอรฯ 12,097.42

บจ.ซันคัลเลอร โอ.เอ จํากัด 
12,097.42

บริษัทเสนอตรงตามขอ
กําหนดและราคาต่ําสุด

6 วาจางใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขระบบตูสาขาโทรศัพทแบบอัตโนมัติ 
(PABX) เปนระยะเวลา 3 ป โดยเร่ิมตั้งแต
วันท่ี 2 ก.พ.53-3 ก.พ.56

1,010,000.00 วิธีพิเศษ บ.เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น 
จํากัด 1,007,940.00

บ.เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น 
จํากัด1,007,940.00

วาจางบริษัทรายเดิม

7 จัดซื้อเคร่ืองพิมพเอกสารระบบอิงคเจ็ต 
(แบบสี)ยี่หอ Cannon รุน PIXMA 
Pro9000 Markll จํานวน 1 เคร่ือง

20,000.00 ตกลงราคา บ.ซันคัลเลอรฯ 18,083.00          
บ.สตรีมฯ 19,260.00

บ.ซันคัลเลอร โอ.เอ จํากัด 
18,083.00

บริษัทเสนอตรงตามขอ
กําหนดและราคาต่ําสุด

8 วาจางบ.เอ็นซีอาร (ประเทศไทย) จํากัด 
ทําการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
อุปกรณและเคร่ืองพิมพคอมพิวเตอรใน
ระบบ ECS เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแต1 
ก.พ.2553-31 ม.ค.2554

1,230,000.00 วิธีพิเศษ บ.เอ็นซีอาร (ประเทศไทย) จํากัด 
1,225,502.00

บ.เอ็นซีอาร (ประเทศไทย) จํากัด 
1,225,502.00

วาจางบริษัทรายเดิม

9 จัดซื้อ External Hard Disk WD MY 
Book USB3.0 ความจุ 1 TB จํานวน 1 
เคร่ือง

6,500.00 ตกลงราคา บ.ฮารดแวรเฮาส อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด 6,290.00

บ.ฮารดแวรเฮาส อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด 6,290.00

บริษัทเสนอตรงตามขอ
กําหนดและราคาต่ําสุด
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10 เชาเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 2 
เคร่ือง,เคร่ืองพิมพคอมพิวเตอร 3 in 1 
พรอมหมึกจํานวน 1 เคร่ืองและติดตั้ง
สัญญาณอินเตอรเน็ตระบบ ADSL 
SPeed256 Kbps.จํานวน 1 วงจรและ
แถมกระดาษA4 จํานวน 2 รีมเปนระยะ
เวลา 4 วันตั้งแต 18-21 ก.พ.53 ณ ศูนย
การประชุมแหงชาติสิริกิต

35,000.00 ตกลงราคา รานนิธิธัช ซัพพลาย  34,766.00 รานนิธิธัช ซัพพลาย 34,766.00 เปนผูใหบริการรายเดิม


