
แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 จ้างสาํนกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การ

มหาชน) ดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานให้

ได้มาตรฐาน ITIL (IT Infrastructure Library)

 Phase 2 (SLM, CM, Blueprint)

5,000,000.00 กรณีพิเศษ สาํนกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) 4,680,000.00

สาํนกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) 4,680,000.00

จ้างตอ่เนื่องจาก

หนว่ยงานเดิม

2 จดัซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์สาํหรับระบบ Fixed

 Assets และ Software และวา่จ้างบริการ

บํารุงรักษา Hardware เป็นระยะเวลา 2 ปี 

และ Software เป็นระยะเวลา 4 ปี

2,800,000.00 พิเศษ บ.จีเอเบิล จํากดั 1,900,000.00 บ.

สตรีม ไอ.ที.คอนซลัติง้ จํากดั 

2,840,292.00

บ.จีเอเบิล จํากดั 1,900,000.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ

3 จดัซือ้ผงหมกึสาํหรับเครื่องพริน้เตอร์ ยี่ห้อ HP

 รุ่น CP1215

20,000.00 ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากดั 19,684.79 บ.สหธุรกิจ จํากดั 19,684.79 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

4 เช่าใช้บริการวงจรสือ่สาข้อมลูความเร็ว 1 

Mbps. จํานวน 29 วงจร

2,950,000.00 พิเศษ บ.ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากดั

 2,945,821.61

บ.ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ 

จํากดั 2,945,821.61

เช่าตอ่เนื่องจากบริษัทเดิม

5 จดัซือ้ Thumb Drive ยี่ห้อ Kingston 16 GB 

จํานวน 4 อนั

3,000.00 ตกลงราคา บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากดั 

2,568.00 บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์

 คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 2,354.00 บ.

ลกี้า บิสสเินส จํากดั 2,118.60 บ.สห

ธุรกิจ จํากดั 2,782.00

บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 2,118.60 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2554

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2554

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 จดัซือ้เครื่องบนัทกึเสยีง ยี่ห้อ SONY รุ่น 

ICD-UX512 (2GB) จํานวน 1 เครื่อง

4,500.00 ตกลงราคา บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมู

นิเคชัน่ จํากดั 3,990.00

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมู

นิเคชัน่ จํากดั 3,990.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

7 จ้างทําการย้ายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และ

ติดตัง้พร้อม Setup Computer, เครื่องพิมพ์ 

และตู้ Rack ให้กบัสาขาจอมพล และสาขา

ชยัภมูิ

60,000.00 ตกลงราคา บ.ไอเอไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

57,031.00 บ.Entity Computer 

Co.Ltd 62,070.70 บ.วีที เนทเวิร์ค 

เซอร์วิส จํากดั 68,747.50 บ.ทริปเปิล้

เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี จํากดั 

70,673.50

บ.ไอเอไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั

 54,570.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ

8 จ้างทําการย้ายวงจรสือ่สารข้อมลูหลกั ให้กบั

สาขาจอมพล และสาขาชยัภมูิ

10,700.00 ตกลงราคา บ.ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากดั

 10,700.00

บ.ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ 

จํากดั 10,700.00

ต้นเรื่องแจ้งให้ดําเนินการ

9 จ้ายทําการย้ายเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า (UPS)

 ให้กบัสาขาจอมพล และสาขาชยัภมูิ

73,000.00 ตกลงราคา บ.ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท์ 

จํากดั 73,000.00

บ.ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท์ 

จํากดั 73,000

ต้นเรื่องแจ้งให้ดําเนินการ

10 จดัซือ้ผ้าหมกึสมดุเงินฝาก Passbook Printer

 ยี่ห้อ Compuprint รุ่น SP40 Plus จํานวน 

100 กลอ่ง

70,000.00 ตกลงราคา บ.เอสวีโอเอ จํากดั (มหาชน) 

69,550.00

บ.เอสวีโอเอ จํากดั (มหาชน) 

69,550.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

11 ซือ้สทิธิการใช้อปุกรณ์ eToken จํานวน 1 

เครื่อง พร้อมชดุใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์

6,955.00 ตกลงราคา บ.ศนูย์ประมวลผล จํากดั 6,955.00 บ.ศนูย์ประมวลผล จํากดั 6,955.00 ต้นเรื่องแจ้งให้ดําเนินการ



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2554

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 จดัซือ้ Modem ยี่ห้อ Zyxel รุ่น 

OMNI-56K-COM V.92 56K Data/Fax/ 

Voice Modem External จํานวน 1 เครื่อง

1,600.00 ตกลงราคา บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมู

นิเคชัน่ จํากดั 1,583.60

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมู

นิเคชัน่ จํากดั 1,583.60

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

13 จดัซือ้เครื่องบนัทกึเสยีง ยี่ห้อ SONY รุ่น 

UX512 (2GB) จํานวน 1 เครื่อง

4,500.00 ตกลงราคา บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมู

นิเคชัน่ จํากดั 3,990.00

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมู

นิเคชัน่ จํากดั 3,990.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

14 จดัซือ้และวา่จ้างบริการบํารุงรักษาและ

ซอ่มแซมแก้ไขเครื่องบริการเงินดว่นอตัโนมตัิ 

(Automatic Teller Machine) จํานวน 15 

เครื่อง

7,460,000.00 พิเศษ บ.เอสวีโอเอ จํากดั (มหาชน) 

5,951,250.00 บ.ดีโบลด์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 6,948,000.00

บ.เอสวีโอเอ จํากดั (มหาชน) 

5,767,375.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ

15 จ้างทําการย้ายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และ

ติดตัง้พร้อม Setup ให้กบัสาขาเชียงราย

35,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั วีที เนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 32,528.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั วีที เนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 32,528.00

ต้นเรื่องแจ้งให้ดําเนินการ

16 จ้างทําการย้ายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และ

ติดตัง้พร้อม Setup ให้กบัสาขาชลบรุี

30,000.00 ตกลงราคา บ.ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี 

จํากดั 25,000.00

บ.ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จํากดั 25,000.00

ต้นเรื่องแจ้งให้ดําเนินการ

17 จ้างทําการย้ายเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า (UPS)

 ให้กบัสาขาเชียงราย และสาขาชลบรุี

85,000.00 ตกลงราคา บ.ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท์ 

จํากดั 80,036.00

บ.ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท์ 

จํากดั 80,036.00

ต้นเรื่องแจ้งให้ดําเนินการ

18 จ้างขนย้ายเครื่อง ATM ที่ทําการสาขาถนน

จอมพล ออกจากพืน้ที่ติดตัง้เดิมไปจดัเก็บ

รักษาในพืน้ที่ชัว่คราวเพื่อรอการติดตัง้ใน

พืน้ที่จริง

10,000.00 ตกลงราคา หจก.พร้อมเซอร์วิสแอนด์ซพัพลาย 

6,955.00

หจก.พร้อมเซอร์วิสแอนด์ซพัพลาย

 6,955.00

ต้นเรื่องแจ้งให้ดําเนินการ


