
แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1 วา่จ้างบ ารุงรักษาอปุกรณ์ Disk SAN เป็น

ระยะเวลา 2 ปี

475,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท จีเอเบลิ จ ากดั 475,000.00 บริษัท จีเอเบลิ จ ากดั 475,000.00 วา่จ้างตอ่จากบริษัทเดมิ

2 จดัซือ้เคร่ือง Barcode Reader 60 เคร่ือง 

ส าหรับสาขาเปิดใหม ่และทดแทนเคร่ืองที่

หมดสญัญาเช่า

150,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล 

แอนด์ ซพัพลายส์ จ ากดั 

108,000.00 / บริษัทแพลนเนท 

166,287.00 / บริษัทอีเอสเอส 

218,280.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล 

แอนด์ ซพัพลายส์ จ ากดั 108,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาต ่าสดุ

3 เช่าวงจรสื่อสารข้อมลูหลกั ความเร็ว 1 Mbps.

 จ านวน 4 สาขา

1,171,008.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทรูยนิูเวอร์แซลคอนเวอร์เจ้นซ์

 จ ากดั 1,171,008.00

บริษัท ทรูยนิูเวอร์แซลคอนเวอร์เจ้นซ์

 จ ากดั 1,171,008.00

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดมิ

4 เช่าวงจรสื่อสารข้อมลูส ารอง ความเร็ว 1 

Mbps. จ านวน 3 สาขา

923,400.00 วิธีพิเศษ บริษัท กสท.โทรคมนาคม 

923,400.00

บริษัท กสท.โทรคมนาคม 

923,400.00

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดมิ

5 ขอให้ด าเนินการจดัจ้างการย้ายอปุกรณ์ 

Computer สาขาจนัทบรีุ

26,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอนททิี ้คอมพิวเตอร์ จ ากดั 

25,145.00

บริษัท เอนททิี ้คอมพิวเตอร์ จ ากดั 

25,145.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

6 ขอให้ด าเนินการจดัจ้างย้ายเคร่ืองส ารอง

ไฟฟ้า (UPS) สาขาจนัทบรีุ

24,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ไซท์เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากดั 23,968.00

บริษัท ไซท์เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากดั 23,968.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

7 ซือ้หมกึพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Epson 

Stylus Pro 9880 จ านวน 46 กลอ่ง

160,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ลก้ีา บสิสเินส จ ากดั 

158,488.40

บริษัท ลก้ีา บสิสเินส จ ากดั 

158,488.40

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2555
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2555
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

8 ขอจดัซือ้กระดาษ HQP Paper 1904430 

SemiGloss ขนาด 44"x30m จ านวน 3 ม้วน 

และ HQP Paper 190173 SemiGloss ขนาด

 17"x30m จ านวน 4 ม้วน

21,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั 20,223.00 บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั 20,223.00 ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

9 ขออนมุตัวิา่จ้างบริการบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมระบบบริหารความเสี่ยงด้านปฎบิตัิ

การและระบบโดยวิธีพิเศษ

4,413,500.00 วิธีพิเศษ บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ที่

ปรึกษา จ ากดั 4,413,500.00

บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ 

ที่ปรึกษา จ ากดั 4,413,500.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

10 ขอให้จดัซือ้วสัดขุองใช้สิน้เปลอืง 62,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท CDG Computer Peripheral

 and supplies limited 61,824.60

บริษัท CDG Computer Peripheral

 and supplies limited 61,824.60

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

11 ขออนมุตัหิลกัการจดัซือ้จดัจ้างเคร่ืองบริการ

เงินดว่นอตัโนมตั ิ(ATM) จ านวน 20 เคร่ือง 

โดยวิธีประมลูซือ้ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

(e-Auction)

9,880,000.00 e-Auction บริษัท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) 

7,109,080.00/บริษัท วินคอร์ นิกซ์

ดอร์ฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 

7,404,400.00/บริษัท ดโีบลด์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 7,370,160.00

บริษัท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) 

7,109,080.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาต ่าสดุ

12 สัง่ซือ้ผงหมกึ HP รุ่น P3015dn จ านวน 45 

กลอ่ง

300,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 289,863.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 289,863.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ
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13 จดัซือ้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 23 

รายการ

210,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล 

จ ากดั 206,349.50. / บริษัทเอเอส

เทคโนโลยี 208,371.80

บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล 

จ ากดั 203,300.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาต ่าา

สดุ

14 การจ้างพฒันาระบบ CBS เพ่ือให้ใช้งานกบั

เคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมตั ิ(CDM)Phase 1 

โดยวิธีพิเศษ

7,400,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย จ ากดั 

6,500,000.00

บริษัท ยิบอินซอย จ ากดั 

6,500,000.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

15 จ้างห้างหุ้นสว่นจ ากดั วีท ีเนทเวิร์ค            

เซอร์วิส ย้ายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์สาขาราชบรีุ

 และสาขากาญจนบรีุ

137,441.50 วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วีท ีเนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 48,578 .00

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วีท ีเนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 48,578 .00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

16 จ้างบริษัท เอนททิี ้คอมพิวเตอร์ จ ากดั ย้าย

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์สาขาอ่างทอง

137,441.50 วิธีตกลงราคา บริษัท เอนททิี ้คอมพิวเตอร์ จ ากดั 

23,861.00

บริษัท เอนททิี ้คอมพิวเตอร์ จ ากดั 

23,861.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

17 จ้าง ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเตม็ส์ เทคโนโลยี จ ากดั 

ย้ายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์สาขาสพุรรณบรีุ

137,441.50 วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จ ากดั 23,165.50

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จ ากดั 23,165.50

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

18 จ้าง บริษัท ไซท์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนจ์ 

จ ากดั  ย้ายเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า

(UPS)ของสาขาอ่างทอง และสาขาสพุรรณบรีุ

137,441.50 วิธีตกลงราคา บริษัท ไซท์เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนจ์ จ ากดั 41,837.00

บริษัท ไซท์เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนจ์ จ ากดั 41,837.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ
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ล ำดับ
ที่
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19 จดัซือ้ License Microsoft Exchange 

Enterprise CAL จ านวน 800 License

800,000.00 วิธีสอบราคา บริษัท ซีดจีี ไมโครซีสเตม็ส์ จ ากดั 

727,000.00/ บริษัท นีโอพลสั จ ากดั

792,000.00/บริษัท ยิบอินซอย 

จ ากดั 816,000.00/บริษัทสตรีม ไอ.

ท.ี คอนซลัติง้ จ ากดั 736,160.00/

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน)

798,400.00/บริษัท ดบัเบลิยทูอีซี 

จ ากดั 770,400.00/บริษัท ฟจิูตส ึซีส

เตม็ บสีซีเนส(ประเทศไทย) จ ากดั 

743,880.00

บริษัท ซีดจีี ไมโครซีสเตม็ส์ จ ากดั 

727,200.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาต ่าสดุ

20 การจดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 300,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท จีเอเบลิ จ ากดั 299,800.00 /

บริษัท อินโฟเมทสี (ประเทศไทย) 

จ ากดั

บริษัท จีเอเบลิ จ ากดั 299,800.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาต ่าสดุ

21 ขอให้ด าเนินการวา่จ้าง บริษัท ดโีบลด์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั ให้บริการบ ารุงรักษา

และซ่อมแซมแก้ไขเคร่ืองบริการเงินดว่น

อตัโนมตั(ิATM) จ านวน 41 เคร่ือง โดยวิธี

พิเศษ

6,200,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ดโีบลด์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

6,154,920

บริษัท ดโีบลด์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

6,154,920

วา่จ้างบริษัทเดมิ
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22  จดัหาระบบ Proxy Server 19,840,000.00 e-Auction บริษัท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) 

13,909,990.00 / บริษัท สตรีม ไอท ี

16,400,000.00/บริษัทยิบอินซอย 

18,620,000.00

บริษัท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) 

13,909,990.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาต ่าสดุ

23 จดัซือ้หมกึ SAMSUNG ดว่น 300,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลก้ีา บสิสเินส จ ากดั 

295,191.60

บริษัท ลก้ีา บสิสเินส จ ากดั 

295,191.60

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

24 ขออนมุตัหิลกัการตอ่สญัญาเช่าใช้ lnternet 

ความเร็วสงูสาขาพหลโยธิน

599.74 วิธีกรณีพิเศษ บริษัท ทโีอเอ จ ากดั (มหาชน) 

599.74

บริษัท ทโีอเอ จ ากดั (มหาชน) 

599.74

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

25 จดัจ้างบริการบ ารุงรักษา Software License 

Veritas Storage Foudation 2 CPU and 

Veritas Netbackup Client

139,695.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ยิบอินซอย จ ากดั 139,695.00 บริษัท ยิบอินซอย จ ากดั 139,695.00 ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

26 ขอให้ด าเนินการจดัจ้างการย้ายอปุกรณ์ 

Computer และเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้า 

(UPS)สาขาล าพนู, สาขามหาสารคาม, และ 

สาขาสขุสวสัดิ์

133,001.00 วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วีท ีเนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 39,376.00 / บริษัทเอนททิี ้

คอมพิวเตอร์ จ ากดั 27,820.00 / 

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จ ากดั 18,725.00 / บริษัท

 ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท์ 

จ ากดั 47,080

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วีท ีเนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 39,376.00 / บริษัทเอนททิี ้

คอมพิวเตอร์ จ ากดั 27,820.00 / 

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จ ากดั 18,725.00 / 

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากดั 47,080

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2555
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

27 ขอให้ด าเนินการ จดัหาระบบตู้ โทรศพัท์

ทดแทนสาขายะลา

250,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม ไอท ี

แอนด์ โอเอ จ ากดั 129,732.15

บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม ไอท ี

แอนด์ โอเอ จ ากดั 129,732.15

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

28 จดัจ้างขนย้ายเคร่ือง ATM ณ ที่ท าการสาขา

ไมตรีจิต เข้าจดุตดิตัง้ถาวร ตามแผนการ

ด าเนินการโครงการปรับปรุงภาพลกัษณ์ และ

รูปแบบส านกังานปี 2555

3,500.00 วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจ ากดั โกมล เทรดดิง้ 

3,500.00

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั โกมล เทรดดิง้ 

3,500.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

29 จดัจ้างขนย้ายเคร่ือง ATM ณ ที่ท าการสาขา

สขุสวสัดิ(์ครัง้ที1่)  ตามแผนการด าเนินการ

โครงการปรับปรุงภาพลกัษณ์ และรูปแบบ

ส านกังานปี 2555

3,500.00 วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจ ากดั โกมล เทรดดิง้ 

3,500.00

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั โกมล เทรดดิง้ 

3,500.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

30 จดัซือ้ผงหมกึ HP 300,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 269,158.50 บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 269,158.50 ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

31 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสาขายอ่ย   

 ซีคอน บางแค และ แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

299,749.80 วิธีพิเศษ บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ากดั 

299,749.80

บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ากดั 

299,749.80

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

32 จดัซือ้เทปแมเ่หลก็บนัทกึข้อมลู TAPE LT04 

ยี่ห้อ HP จ านวน 400 ม้วน

280,000.00 วิธีพิเศษ บริษัทลก้ีา บสิสเินส จ ากดั 

260,000.00 / บริษัท เอ็มบเีอ

อินเตอร์ฯ 268,600.00

บริษัทลก้ีา บสิสเินส จ ากดั 

260,000.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ


