
แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขเครื่อง

พิมพสมุดเงินฝาก (Passbook Printer) 

จํานวน 30 เครื่อง

270,000.00 วิธีพิเศษ บ.ยิบ อิน ซอย จํากัด 260,010.00 บ.ยิน อิน ซอย จํากัด 260,010.00 เปนผูรับจางบํารุงรักษารายเดิม

2 จัดซื้อเครื่องโทรศัพท Digital พรอมวาจาง

บริการบํารุงรักษา

200,000.00 ตกลงราคา บ.เดอะคอมมิวนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด 

198,164.00

บ.เดอะคอมนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด 

198,164.00

ตนเรื่องขออนุมัติใหจัดซื้อ 

จาก บ.เดอะ คอมมูนิเคชั่น 

โซลูชั่น จํากัด

3 จางทําการ Migrate ระบบ HR.Net ขึ้น

เครื่อง Server ใหมของธนาคาร

48,000.00 ตกลงราคา บ.ไอโซเน็ท จํากัด 53,500.00 บ.ไอโซเน็ท จํากัด 47,989.50 ตนเรื่องขออนุมัติใหจางกับ 

บ.ไอโซเน็ท จํากัด

4 จางทําการติดตั้ง และ Implement ระบบ 

Backup Mail Filtering บนเครื่อง Server 

ใหมของธนาคาร

200,000.00 ตกลงราคา บ.อินฟอรคอรป จํากัด 235,400.00 บ.อินฟอรคอรป จํากัด 200,000.00 ตนเรื่องขออนุมัติใหจางกับ 

บ.อินฟอรคอรป จํากัด

5 เชาอุปกรณคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง  

จํานวน1ชุดสําหรับเปดสาขายอยเกาะสมุย 

จ.สุราษฎรธาณี

500,000.00 วิธีพิเศษ บ.คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 469,173.60 บ.คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 

469,173.60

เปนผูใหบริการเชารายเดิม

6 จัดซื้ออุปกรณสื่อสารขอมูล Ethernet 

Switch OS-LS-6224 จํานวน 1 เครื่อง

สําหรับเปดสาขายอยเกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

42,000.00 วิธีพิเศษ บ.เดอะคอมมิวนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด 

41,730.00

บ.เดอะคอมนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด 

41,730.00

เปนผูขายรายเดิม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2552

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

7 จัดซื้ออุปกรณสื่อสารขอมูล Router Cisco 

รุน 2801 จํานวน 1 เครื่อง สําหรับเปดสาขา

ยอยเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

214,000.00 วิธีพิเศษ บ.แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี 

จํากัด 214,000.00

บ.แอ็นวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี 

จํากัด 214,000.00

เปนผูขายรายเดิม

8 จัดซื้อเครื่องจายกระแสไฟฟาแบบตอเนื่อง

(UPS) ขนาด 3 KVA.ยี่หอ Blueline รุน 

DLP300 จํานวน 1 เครื่องสําหรับเปดสาขา

ยอยเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

50,000.00 วิธีพิเศษ บ.ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด

49,500.00

บ.ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท 

จํากัด 49,500.00

เปนผูขายรายเดิม

9 เชาวงจรสื่อสารขอมูลหลัก (Main Link) 

ความเร็ว 256 Kbps.สําหรับเปดสาขายอย 

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

33,000.00 วิธีพิเศษ บ.ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด 

323,568.00

บ.ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด 

323,568.00

เปนผูใหเชาวงจรหลักของ

ธนาคารในเขตตางจังหวัด

10 เชาวงจรสื่อสารขอมูลสํารอง (Backup 

Link) ความเร็ว 256 Kbps.สําหรับเปด

สาขายอยเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

370,000.00 วิธีพิเศษ บ.กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

366,710.40

บ.กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

366,710.40

เปนผูใหเชาวงจรสํารองของ

ธนาคาร

11 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข เครื่อง

คอมพิวเตอร Server ระบบ ELS

20,000.00 ตกลงราคา บ.คอมเกท อินฟอรเมชั่น ซีสเต็มส 

จํากัด 20,000.00

บ.คอมเกท อินฟอรเมชั่น ซีสเต็มส 

จํากัด 20,000.00

เปนผูรับจางเดิมราคาไมสูงกวา

เดิม

12 เชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 20 เครื่อง 

เพื่อใชงานในศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

504,000.00 วิธีพิเศษ บ.เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 504,000.00 บ.เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 

504,000.00

เปนผูใหเชาคอมพิวเตอรราย

เดิมราคาไมสูงกวาเดิม

13 จางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

เครื่องจายกระแสไฟฟาแบบตอเนื่อง UPS 

สําหรับสาขาสุวรรณภูมิ (สาขากิ่งแกว)

69,000.00 ตกลงราคา บ.วิคทรอน ยู.พี.เอส.(ไทยแลนด) จํากัด 

68,480.00

บ.วิคทรอน ยู.พี.เอส.(ไทยแลนด) 

จํากัด 68,480.00

เปนผูรับจางรายเดิม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2552

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

14 ซอมเครื่อง Printer สี HP Deskjet 9650 4,000.00 ตกลงราคา บ.ฮิวเล็ตต แพ็คการด (ประเทศไทย) 

จํากัด 3,975.05

บ.ฮิวเล็ตต แพ็คการด (ประเทศไทย) 

จํากัด 3,975.05

เปนเจาของผลิตภัณฑและตน

เรื่องขออนุมัติมาแลว

15 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขอุปกรณ 

Ethernet Switch "SmartSwitch 6500"

พรอม Software Network

62,000.00 ตกลงราคา บ.เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด 

61,800.00

บ.เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด 

61,800.00

เปนผูใหบริการรายเดิม

16 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Notebook 

จํานวน 45 เครื่อง

1,600,000.00 สอบราคา บ.สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จํากัด

1,946,520.00                         

บ.พี.เอ.คอรปอเรชั่น ซีสเต็ม จํากัด 

1,991,965.50                                      

บ.เอส วี โอ เอ จํากัด (หมาชน) 

2,094,525.00                                    

บ.โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร จํากัด 

2,024,707.50                         

บ.คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด  

1,901,925.00                                     

บ.อินเนอรเทค คอรปอเรชั่น จํากัด  

1,305,000.00

บ.อินเนอรเทค คอรปอเรชั่น จํากัด  

1,305,000.00

เปนบริษัทที่เสนอตรงตามขอ

กําหนดของธนาคารและราคา

ต่ําสุด

17 วาจางบริการบํารุงรักษาระบบสนับสนุนการ

ใชงานระบบบัญชี (ระบบบัญชียอยและเงิน

ยืมทดรองกฎหมาย)

1,860,000.00 วิธีพิเศษ บ.จีเอเบิล จํากัด 1,860,000.00 บ.จีเอเบิล จํากัด 1,860,000.00 เปนผูรับจางรายเดิม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2552

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

18 เชาบริการเชื่อมตอระบบ Online สําหรับ

ออกบูธ "ไทยรวมพลัง กูเศรษฐกิจชาติ"

224,370.00 วิธีพิเศษ ราน นิธิธัช ซัพพลาย 224,370.00 ราน นิธิธัช ซัพพลาย 224,370.00 เปนผูใหบริการรายเดิม

19 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Notebook 

จํานวน 12 เครื่อง

660,000.00 สอบราคา บ.อินเนอรเทค คอรปอเรชั่น จํากัด 

375,000.00 บ.พีเอ คอรปอเรชั่น จํากัด 

530,465.34                                        

บ.สตรีม ไอ.ที.คอมซัลติ้ง จํากัด 

540,174.00

บ.อินเนอรเทค คอรปอเรชั่น จํากัด  

375,000.00

บริษัทเสนอตรงตามขอกําหนด

ของธนาคารและราคาต่ําสุด

20 เชาอุปกรณคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง 

จํานวน 1 ชุด (มีนบุรี)

580,000.00 วิธีพิเศษ บ.คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 574,525.80 บ.คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 

574,525.80

เปนผูใหบริการรายเดิม

21 จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณสื่อสารขอมูล 

Ethrnet Switch OS-LS-6224 จํานวน 1 

เครื่อง (มีนบุรี)

35,000.00 วิธีพิเศษ บ.เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น  จํากัด 

34,775.00

บ.เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น  จํากัด 

34,775.00

เปนผูขายรายเดิม

22 จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณสื่อสารขอมูล 

Router Cisco จํานวน 1 เครื่อง

214,000.00 วิธีพิเศษ บ.แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี 

จํากัด 214,000.00

บ.แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี 

จํากัด 214,000.00

เปนผูขายรายเดิม

23 จัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องจายกระแสไฟฟา

แบบตอเนื่อง (UPS) จํานวน 1 เครื่อง (มีนบุรี)

49,500.00 วิธีพิเศษ บ.ไซท เพรพพาเรชั่น แมแนจเมนท 

จํากัด 49,500.00

บ.ไซท เพรพพาเรชั่น แมแนจเมนท 

จํากัด 49,500.00

เปนผูขายรายเดิม

24 เชาวงจรสื่อสารขอมูลหลัก (Main Link) 

จํานวน 1 วงจร (มีนบุรี)

310,000.00 วิธีพิเศษ บ.ทรู ยูนิเวอรแซลคอนเวอรเจนซ จํากัด 

307,404.00

บ.ทรู ยูนิเวอรแซลคอนเวอรเจนซ 

จํากัด 307,404.00

เปนผูใหบริการเชาวงจรหลักใน

เขต กทม.ของธนาคาร

25 เชาวงจรสื่อสารขอมูลสํารอง (Backup 

Link) จํานวน 1 วงจร (มีนบุรี)

367,000.00 วิธีพิเศษ บ.กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

366,710.40

บ.กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

366,710.40

เปนผูใหบริการเชาวงจรสํารอง

เดิมใหกับธนาคาร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2552

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


