
แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1 จัดซื้อและวาจางบริการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขเครื่อง Capture Device ที่ใช
งานระบบเช็คในกระบวนการเรียกเก็บเช็คโดย
ใชภาพเช็คแทนตัวเช็ค (ICAS) พรอม 
Software จํานวน 40 เครื่อง

10,500,000.00 พิเศษ บ.คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 
7,640,870.00 บ.ดาตาวัน เอเชีย 
จํากัด

บ.คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 
7,463,892.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

2 จัดซื้อและวาจางบริการบํารุงรักษาระบบ
ปองกันไวรัส สแปมเมลและ Content 
Filtering เปนระยะเวลา 4 ป

1,500,000.00 พิเศษ บจ.นีโอพลัส จํากัด 1,541,833.00 
บจ.สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จํากัด 
1,486,012.00 บจ.ดับเบิลยูทีอีซี 
จํากัด 3,231,680.00

บ.สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จํากัด 
1,432,512.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

3 เชาใชบริการวงจรสื่อสารขอมูล ประเภท 
MPLS ความเร็ว 1 Mbps. จํานวน 128 วงจร 
เปนเวลา 1 ป

9,000,000.00 กรณีพิเศษ บ.กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
 8,970,950.22

บ.กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 8,970,950.22

เชาตอเนื่องจากบริษัทเดิม

4 จัดซื้อเทปแมเหล็กบันทึกขอมูล TAPE ยี่หอ 
HP จํานวน 400 มวน พรอม TAPE Cleaning
 จํานวน 5 มวน

280,000.00 พิเศษ บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 270,924.00 
บ.สหธุรกิจ จํากัด 282,908.00

บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 270,924 บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

5 เชาวงจรสื่อสารขอมูล ความเร็ว 1 Mbps. 
จํานวน 42 วงจร เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแต
วันที่ 1 พ.ย.2554 - 31 ต.ค.2555

4,100,000.00 พิเศษ บ.ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ 
จํากัด 4,098,528.00

บ.ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ 
จํากัด 4,098,528.00

เชาตอเนื่องจากบริษัทเดิม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2554
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2554
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 เชาวงจรสื่อสารขอมูล ประเภท MPLS 
ความเร็ว 1 Mbps. จํานวน 58 วงจร เปน
ระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 16 ต.ค.2554 - 15
 ต.ค.2555

6,300,000.00 พิเศษ บ.ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด
 6,280,980.00

บ.ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย 
จํากัด 6,280,980.00

เชาตอเนื่องจากบริษัทเดิม

7 รับสิทธิพิเศษการตอสัญญาเชาเลขหมาย 
0-2202-1000 เปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 
15 ต.ค.- 14 ต.ค.2557

12,000,000.00 กรณีพิเศษ บ.ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
11,556,000.00

บ.ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
11,556,000.00

เชาตอเนื่องจากบริษัทเดิม

8 จางทําการยายอุปกรณคอมพิวเตอร ใหกับ
สาขาลําปาง

42,000.00 ตกลงราคา หจก.วีที เนทเวิรค เซอรวิส 41,195.00 หจก.วีที เนทเวิรค เซอรวิส 
41,195.00

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

9 จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร จํานวน 17 
รายการ

200,000.00 ตกลงราคา บ.เอส แอนด เอส เจอเนอรัล จํากัด 
220,559.10 บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 
แอนด คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
196,960.25

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด คอมมู
นิเคชั่น จํากัด 196,853.25

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

10 จัดซื้อเครื่อง Scanner ยี่หอ HP Scanjet รุน 
G2410 จํานวน 1 เครื่อง

3,000.00 ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 2,461.00 บ.ลีกา 
บิสสิเนส จํากัด 2,546.00 บ.เอ.เอส.
เทคโนโลยี แอนด คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด 2,589.40

บ.สหธุรกิจ จํากัด 2,461.00 บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

11 วาจางดําเนินการซอมเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
 ชนิด LaserJet ยี่หอ HP รุน P3005N ของ
ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

12,000.00 ตกลงราคา บ.ฮิวเล็ตตแพคการด (ประเทศไทย) 
จํากัด 11,872.92

บ.ฮิวเล็ตตแพคการด (ประเทศ
ไทย) จํากัด 11,872.92

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ
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12 จางพัฒนาระบบ ICAS สําหรับรองรับเช็ค
มูลคาสูง

308,160.00 พิเศษ บ.คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 
308,160.00

บ.คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 
308,160.00

จางตอจากบริษัทเดิม

13 วาจางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ
หองสมุดอัตโนมัติผานระบบอินทราเน็ต เปน
ระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค.2554 - 30 
พ.ย.2555

70,000.00 ตกลงราคา บ.บุค โปรโมชั่นแอนด เซอรวิส จํากัด
 70,000.00

บ.บุค โปรโมชั่นแอนด เซอรวิส 
จํากัด 70,000.00

จางตอจากบริษัทเดิม


