
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 สั่งซื้อและสั่งจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขระบบจัดการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (EDMS)

7,500,000.00 วิธีพิเศษ บ.ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศ

ไทย) จํากัด 11,263,977.00

บ.ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศ

ไทย) จํากัด7,495,350.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดของธนาคาร 

และราคาไมเกินงบประมาณ

2 จัดซื้อผงหมึกพรอม  Maintenance Tank 

สําหรับเครื่องพริ้นเตอร รุน Epson Stylus 

Pro 4000 และรุน Epson Ink Stylus 9880

130,000.00 ตกลงราคา บ.เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 111,001.80          บ.ที.เอ็น.

แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด 117,239.90

 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด125,468.20 

บ.สหธุรกิจ จํากัด 123,831.10

บ.เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)111,001.80

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

3 จัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องพริ้นเตอร รุน HP

 Tri-Color 97 จํานวน 12 กลอง และรุน HP

 Black 96 จํานวน 12 กลอง

30,000.00 ตกลงราคา บ.เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 25,243.44          บ.ที.เอ็น.

แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด 25,269.12 

บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 25,869.12 

บ.สหธุรกิจ จํากัด 25,359.00

บ.เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)25,243,44

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2553

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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4 จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรเพิ่มเติมของ

ระบบ ICAS พรอมติดตั้งสําหรับสาขา

พหลโยธิน Server: Cannon CR-55 (3 Ink

 Cartridges delivered for one CR-55) 

Front and Rear Imaging High speed 

check scanner one output pockets 

จํานวน 1 Unit และ Software chequeMart

 BPOD Lic จํานวน 1 Unit

120,000.00 ตกลงราคา บ.คอมพิวเตอร ยูเนี่ยน จํากัด 

105,288.00

บ.คอมพิวเตอร ยูเนี่ยน จํากัด 

105,288.00

ซื้อตอเนื่องจากบริษัทเดิม

5 วาจางติดตั้งเดินสายขอมูลและสายไฟฟา 

(Data/Power) สําหรับติดตั้งเครื่อง

คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพใหม จํานวน 50

 จุด

300,000.00 วิธีพิเศษ (สอบ

ราคาประกอบ)

บ.ไอเอไอ อินเตอรเนชันแนล จํากัด 

254,125.00 บ.Entity คอมพิวเตอร 

จํากัด267,500.00 บ.เอส แอนด เอส 

เจอเนอรัส จํากัด 294,250.00 บ.เรดาร

 เน็ทเวอรค ซิสเต็ม จํากัด 315,650.00

บ.ไอเอไอ อินเตอรเนชันแนล จํากัด

 239,440.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

6 จัดซื้อตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ ยี่หอ 

PANASONIC รุน KX-TDA 100BX ขนาด 

16 สายนอก 40 สายใน จํานวน 1 เครื่อง

110,000.00 ตกลงราคา บ.กรุงเทพโทรคมนาคม ไอที แอนด โอ

เอ จํากัด 100,820.00

บ.กรุงเทพโทรคมนาคม ไอที แอนด 

โอเอ จํากัด100,820.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดของธนาคาร
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7 เชาเครื่องคอมพิวเตอร ยี่หอ Dell รุน 

Optiplex 780 จํานวน 60 เครื่อง และ

เครื่องพิมพ LaserJet-A4 ยี่หอ Samsung 

รุน ML-4050nจํานวน 30 เครื่องเปน

ระยะเวลา 3 ป

2,600,000.00 วิธีพิเศษ บ.เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)

2,538,000.00

บ.เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)

2,538,000.00

เชาตอเนื่องจากบริษัทเดิม

8 จัดซื้อเครื่องพิมพ Passbook ยี่หอ Tally 

Genicom รุน 5040 จํานวน 45 เครื่อง และ

วาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

เครื่องพิมพ Passbook  จํานวน 45 เครื่อง

1,600,000.00 วิธีพิเศษ บ.ยิบอินซอย จํากัด 1,564,875.00 บ.ยิบอินซอย จํากัด1,502,280.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดของธนาคาร

9 จัดซื้อแผน CD-RW จํานวน 20 แผน DVD-R

 จํานวน 70 แผนและ DVD-RW จํานวน 20 

แผน

3,500.00 ตกลงราคา บ.เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)2,717.80 บ.ลีกา บิสสิเนส 

จาํกัด2,878.30 บ.เอ.บี.ซี.ริบบอน 

แอนด ซัพพลาย3,445.40 บ.หาง

หุนสวนจํากัด เคทีอาร พลัส 3,605.90

บ.เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) 2,717.80

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดของธนาคารและ

ราคาต่ําสุด

10 วาจางกูขอมูล Hard disk จํานวน 1 เครื่อง 9,000.00 ตกลงราคา บ.คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 8,500.01 บ.คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด

8,500.01

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

จางบริษัทคอมพิวเตอรยู

เนี่ยน จํากัด
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11 วาจางบริการบํารุงรักษา Software 

Package ระบบบัญชีธอส.เปนระยะเวลา 1

 ป ตั้งแตวันที่ 3 มิ.ย.53 - 2 มิ.ย.54

610,000.00 วิธีพิเศษ บ.เอเอสเอพี โซลูชั่นส จํากัด 

605,000.00

บ.เอเอสเอพี โซลูชั่นส จํากัด

605,000.00

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม

12 วาจางทําการบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขเครื่องปรับอากาศ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคาร 1

 ยี่หอ ATLAS รุน U40CA1 จํานวน 2 

เครื่องและ U70CA1 จํานวน 1 เครื่องเปน

ระยะเวลา 3 ปเริ่มตั้งแต 1 มิ.ย-31 พ.ค.56

400,000.00 วิธีพิเศษ บ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จํากัด 

390,000.00

บ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จํากัด

390,000.00

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม

13 จัดซื้อพรอมติดตั้ง Hard disk ความจุไม

นอยกวา 72 GB/หนวย จํานวน 3 หนวยและ

 RAM ขนาด 1.0 GB/จํานวน 3 หนวยเพิ่ม

สําหรับเครื่อง GIS WEB Server ของระบบ

 GIS

200,000.00 ตกลงราคา บ.ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 133,750.00

บ.ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด133,750.00

ซื้อตอเนื่องจากบริษัทเดิม

14 จัดซื้อเครื่องโทรสารมัลติฟงกชั่น ยี่หอ 

Brother รุน MFC-8880DN จํานวน 1 เครื่อง

30,000.00 ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 26,750.00

 บ.เอส แอนด เอส เจอเนอรัล จํากัด 

29,949.30

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด

26,750.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด
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15 เชาใชบริการ Hi-Speed Internet ความเร็ว 

4 Mbps./512 Kbps. จํานวน 1 เลขหมาย 

(ใชกับเลขหมาย 02-357-1128ของธนาคาร)

 เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 15 มิ.ย.

53-14 มิ.ย.54

11,000.00 ตกลงราคา บ.ทีโอที จํากัด (มหาชน) 7,575.60 บ.ทีโอที จํากัด (มหาชน)7,575.60 เชาจากบริษัทเดิม

16 วาจางจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการสง

ถายความรู (Knowledge Transfer) ดาน

สินเชื่อ

121,000.00 ตกลงราคา บ.นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จาํกัด 

120,910.00

บ.นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด

120,910.00

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

วาจางบริษัทนิวแอสเซทฯ

17 วาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

เครื่อง ATM ยี่หอ NCR จํานวน 5 เครื่อง 

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ก.ค.-19 ธ.ค.54

450,000.00 วิธีพิเศษ บ.เอ็นซีอาร (ประเทศไทย) จํากัด 

449,428.75

บ.เอ็นซีอาร (ประเทศไทย) จํากัด

449,428.75

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม

18 จัดซื้อ RAM PC ยี่หอ KINGTON รุน 

DDR2-800 (PC2-6400) ความจุขอมูล 2 

GB จํานวน 1 อัน

2,100.00 ตกลงราคา บ.ซันคัลเลอร โอ.เอ.จํากัด 2,033.00 บ.ซันคัลเลอร โอ.เอ.จํากัด2,033.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนด

19 จัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องพริ้นเตอร ยี่หอ 

HP รุน CM1312nif MFP

14,000.00 ตกลงราคา บ.เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)12,435.54 บ.ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด12,441.96 บ.สหธุรกิจ จํากัด 

12,454.80 บ.เอ.บี.ซี.ริบบอน แอนด

ซัพพลาย(1994) จํากัด 13,128.90

บ.เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)12,435.54

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด
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20 จัดซื้อและวาจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไข Cisco Ethernet Switch 

Catalyst 2960 จํานวน 7 เครื่อง

300,000.00 วิธีพิเศษ บ.แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี 

จํากัด (มหาชน) 285,219.20 บ.เดอะ

คอมมูนิเคชั่น จํากัด 965,675.00

บ.แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

285,219.20

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

21 สั่งซื้อพรอมวาจางบํารุงรักษาอุปกรณ

สื่อสารขอมูล Router Cisco รุน 2821 

จํานวน 1 เครื่อง และรุน 2801 จํานวน 5 

เครื่องเปนระยะเวลา 4 ป

2,100,000.00 วิธีพิเศษ บ.แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี 

จํากัด (มหาชน) 2,008,176.00

บ.แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2,008,176.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไมสูง

กวาเดิม

22 สั่งซื้อเครื่องจายกระแสไฟฟาแบบตอเนื่อง 

(UPS) ขนาด 15 KVA. จํานวน 2 เครื่อง

สั่งซื้อเครื่องจายกระแสไฟฟาแบบตอเนื่อง 

(UPS) ขนาด 3 KVA. จํานวน 5 เครื่อง

พรอมจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซม

แกไขเครื่องจายกระแสไฟฟา (UPS) ขนาด 

15 KVA.และ (UPS) ขนาด 3 KVA.

1,100,000.00 วิธีพิเศษ บ.ไซท เพรพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด

 1,041,580.00

บ.ไซท เพรพาเรชั่น แมเนจเมนท 

จํากัด1,041,580.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไมสูง

กวาเดิม

23 จัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องพริ้นเตอร ยี่หอ 

HP Color LaserJet รุน CP1215

20,000.00 ตกลงราคา บ.เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 18,187.86 บ.ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 18,197.49 บ.สหธุรกิจ จํากัด 

18,227.45

บ.เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)18,187.86

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดของธนาคารและ

ราคาต่ําสุด



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2553

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 เชาเครื่องคอมพิวเตอร Notebook จํานวน 3

 เครื่อง, เครื่องพิมพคอมพิวเตอร All in 1 

จํานวน 1 เครื่อง พรอมหมึกและกระดาษA4

 จํานวน 5 รีม และวงจรเชา Internet จํานวน

 1 วงจร สําหรับงาน "NPA GRAND SALE 

2010" ตั้งแตวันที่ 9-11 ก.ค.53 ณ MCC 

Hall เดอะมอลลบางกะป

26,000.00 ตกลงราคา บ. MUNZ Event Organizer จํากัด 

25,614.00

บ. MUNZ Event Orgaizer จํากัด

25,614.00

เปนบริษัทเดิมที่ธนาคาร

เคยเชาบริการ

25 จัดซื้อ Thumb Drive 4GB ยี่หอ Kington 7,500.00 ตกลงราคา บ.ซันคลัเลอร โอ.เอ.จํากัด 3,964.35 

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด คอมมู

นิเคชั่น จํากัด 4,451.20 บ.สหธุรกิจ 

จํากัด 4,576.39

บ.ซันคัลเลอร โอ.เอ.จํากัด3,964.35 บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดของธนาคารและ

ราคาต่ําสุด

26 จัดซื้อ Hard disk จํานวน 1 เครื่องและ

เครื่อง DVD Write/RW  จํานวน 2 เครื่อง

30,000.00 ตกลงราคา บ.เน็ทเวิรค ซีสเท็ม แอนด โซลูชั่น 

จํากัด29,681.80

บ.เน็ทเวิรค ซีสเท็ม แอนด โซลูชั่น 

จํากัด 29,681.80

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนด
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