
แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1 ตอ่สญัญาเช่าคอมพิวเตอร์ จากบริษัท 

คอมพิวเตอร์ยเูนียน จ ากดั

174,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน 

173,179.50

บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน 

173,179.50

ตอ่สญัญาเช่าจากบริษัท

เดมิ

2 ตอ่สญัญาเช่าคอมพิวเตอร์ จากบริษัท เอสวี

โอเอ จ ากดั (มหาชน)

5,100,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) 

5,064,000.00

บริษัท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) 

5,064,000.00

ตอ่สญัญาเช่าจากบริษัท

เดมิ

3 ขอให้ด าเนินการ ตอ่สญัญาเช่าวงจรสื่อสาร

จ านวน 15วงจร กบั บริษัท กสท.โทรคมนาคม

 จ ากดั (มหาชน)

3,200,000.00 วิธีกรณีพิเศษ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 

(มหาชน) 3,137,709.82

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 

(มหาชน) 3,137,709.82

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดมิ

4 ขอให้ด าเนินการจดัจ้างการย้ายอปุกรณ์ 

Computer สาขาดอนเมือง ครัง้ที่2

12,100.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จ ากดั 12,091.00

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จ ากดั 12,091.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

5 จ้างเหมาเดนิสายระบบ DATA+POWER 

และโทรศพัท์ฝ่ายตรวจสอบและฝ่าย

ตรวจสอบคอมพิวเตอร์

43,014.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จ ากดั 43,014.00

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จ ากดั 43,014.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

6 ขออนมุตัจ้ิางเหมาตดิตัง้โปรแกรม และตดิตัง้

 Computer,Printer HP เคร่ืองเก่า จ านวน 20

 เคร่ืองตดิตัง้ให้ User ใช้งานเร่งดว่น

16,050.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จ ากดั 16,050.00

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จ ากดั 16,050.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

7 ขออนมุตัจิดัจ้าง บริษัทภายนอกด าเนินการ

จดัเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่ง

 ระบบ ECS สาขา กทม.และปริมณฑล

63,130.00 วิธีตกลงราคา เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จ ากดั 

63,130.00

เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จ ากดั 

63,130.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2555
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2555
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

8 จดัซือ้อปุกรณ์สื่อสารข้อมลู  ส าหรับสาขาเปิด

ใหม/่ยกระดบัสาขา

2,400,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ 

เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

2,374,886.40

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ 

เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

2,374,886.40

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

9 จดัซือ้อปุกรณ์ เคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้า (UPS) 

 ส าหรับสาขาเปิดใหม/่ยกระดบัสาขา

1,500,000.00 วิธีพิเศษ  บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากดั 1,456,000.00

 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากดั 1,456,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

10 ด าเดนิการสัง่เช่าและท าสญัญาเช่าใช้บริการ

สื่อสารข้อมลูอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 1 ปี

590,640.00 วิธีพิเศษ บริษัท อินเตอร์เนต โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จ ากดั 

590,640.00

บริษัท อินเตอร์เนต โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จ ากดั 

590,640.00

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดมิ

11 สัง่ซือ้ผงหมกึส าหรับเคร่ืองพริน้เตอร์ ยี่ห้อ HP

 รุ่น P3015dn จ านวน 45 กลอ่ง

290,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 289,863.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 289,863.00 บริษัทเสนอตรงตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

12 ด าเนินการสัง่เช่าและท าสญัญาเช่า 

Co-Location ส าหรับระบบงานส าคญัของ

ศนูย์ข้อมลู

660,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากดั 

(มหาชน) 660,000.00

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากดั 

(มหาชน) 660,000.00

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดมิ

13 ขออนมุตัจิดัซือ้เคร่ืองอ่านและบนัทกึข้อมลู

บาร์โค้ด (Mobile Computer)

100,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัทโอจีเอ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั 76,505.00

บริษัทโอจีเอ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั 76,505.00

บริษัทเสนอตรงตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2555
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

14 สัง่ซือ้หมกึ SAMSUNG รุ่น ML- D4550B 

จ านวน 38 กลอ่ง

300,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลก้ีา บสิสเินส จ ากดั 

295,191.60.

บริษัท ลก้ีา บสิสเินส จ ากดั 

295,191.60.

บริษัทเสนอตรงตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

15 ขอให้ด าเนินการ ตอ่สญัญาเช่าใช้วงจรสื่อสาร

 จ านวน 128 วงจร กบั บริษัท กสท.

โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)

11,120,000.00 วิธีกรณีพิเศษ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากดั 

(มหาชน) 11,112,588.00

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากดั 

(มหาชน) 11,112,588.00

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดมิ

16 เช่าวงจรสื่อสารข้อมลูหลกั(Main Link)จ านวน

 3 สาขา

880,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซลคอนเวอร์

เจ้นซ์ จ ากดั 878,256.00

บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซลคอนเวอร์

เจ้นซ์ จ ากดั 878,256.00

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดมิ

17 เช่าวงจรสื่อสารข้อมลูหลกั(Main Link)จ านวน

 4 สาขา

1,220,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยไูนเตด็อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ 

จ ากดั 1,217,232.00

บริษัท ยไูนเตด็อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ 

จ ากดั 1,217,232.00

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดมิ

18 เช่าวงจรสื่อสารข้อมลูหลกั(Main Link)จ านวน

 1 สาขา

350,000.00 วิธีกรณีพิเศษ บริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 

346,680.00

บริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 

346,680.00

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดมิ

19 เช่าวงจรสื่อสารข้อมลูส ารอง (Backup Link) 

จ านวน 8 สาขา

2,500,000.00 วิธีกรณีพิเศษ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากดั 

(มหาชน) 2,462,400.00

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากดั 

(มหาชน) 2,462,400.00

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดมิ

20 เช่าวงจรสื่อสารข้อมลู 1Mbps. จ านวน 58 

วงจร

5,900,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยไูนเตด็อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ 

จ ากดั 5,841,852

บริษัท ยไูนเตด็อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ 

จ ากดั 5,841,852

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดมิ

21 จดัซือ้ DRUM CARTRIDGE FOR DPC 

1110B/1110N

6,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ลก้ีา บสิสเินส จ ากดั 5,906.40 บริษัท ลก้ีา บสิสเินส จ ากดั 

5,906.40

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2555
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

22 การย้ายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์สาขาไมตรีจิต 20,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอนทติี ้คอมพิวเตอร์ จ ากดั 

19,795.00

บริษัท เอนทติี ้คอมพิวเตอร์ จ ากดั 

19,795.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

23 การย้ายเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า

(UPS)สาขาไมตรีจิต

19,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากดั18,190.00

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากดั18,190.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

24 ซือ้หมกึพิมพ์ ยี่ห้อ HP No.97 

(Tri-color)จ านวน 20 กลอ่งและ No.96 

(Black) 10 กลอ่ง

31,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 30,751.80 บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 30,751.80 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

25 เช่าวงจรสื่อสารข้อมลูระหวา่งธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ กบับริษัทศนูย์ข้อมลูเครดติ

แหง่ชาต ิจ ากดั

232,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยไูนเตด็อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ 

จ ากดั 231,120.00

บริษัท ยไูนเตด็อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ 

จ ากดั 231,120.00

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดมิ

26 การบริการเช่ือมตอ่ Lease Line ข้อมลูเครดติ

แหง่ชาต ิจ ากดั

32,100.00 วิธีพิเศษ บริษัท ข้อมลูเครดติแหง่ชาต ิจ ากดั 

32,100.00

บริษัท ข้อมลูเครดติแหง่ชาต ิจ ากดั 

32,100.00

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดมิ

27 การย้ายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ของสาขาก่ิงแก้ว 19,000.00 วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วีท ีเนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 18,725.00

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วีท ีเนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 18,725.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

28 การย้ายเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า

(UPS)ให้กบัสาขา ก่ิงแก้ว

19,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่  แมเนจ

เมนท์ จ ากดั 18,190.00

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่  แมเนจ

เมนท์ จ ากดั 18,190.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ


