
แบบสขร.1

ลําดับ

ที

งานจัดซื�อจัดจ้าง วงเงิน

ประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสังเขป

1 ว่าจ้างเป็นที�ปรึกษาประเมินตรวจสอบและ

พัฒนาระบบบริหารจัดการรักษาความมั�นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 

Management System:ISMS) เพื�อสอบ

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน 

ISO/IEC27001 ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data 

Center) ธอส.

5,500,000.00 วิธีพิเศษ(สอบ

ราคาประกอบ)

บ.ท-ีเน็ต จํากัด 3,681,656.00   บ.

เอซิส โปรเฟสชั�นแนล เซ็นเตอร์ 

จํากัด 5,278,558,24

บ.ท-ีเน็ต จํากัด 3,600,000.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดของธนาคาร

และราคาตํ�าสุด

2 จัดซื�อผงหมึกสําหรับเครื�องพริ�นเตอร์ รุ่น HP 

LaserJet P1006  จํานวน 8 กล่อง ให้กับ

สาขาบางเขน

15,000.00 ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 14,902.96     บ.

เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั�น จํากัด 

(มหาชน) 14,911.52        บ.ลีก้า 

บิสสิเนส จํากัด 14,911.52

บ.สหธุรกิจ จํากัด 14,902.96 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดของธนาคาร

และราคาตํ�าสุด

3 จัดซื�อซอฟต์แวร์ช่วยตรวจสอบ (ACL) จํานวน

 3 Licenses พร้อมว่าจ้างบํารุงรักษาฯ เป็น

ระยะเวลา 3 ปี และว่าจ้างบริการบํารุงรักษา

ซอฟต์แวร์ช่วยตรวจสอบเดิม จํานวน 4 

Licenses เป็นระยะเวลา 4 ปี

1,500,000.00 วิธีพิเศษ บ.วิลเน็ต คอมมูนิเคชั�น (ไทยแลนด)์

 จํากัด 1,489,654.00

บ.วิลเน็ต คอมมูนิเคชั�น (ไทย

แลนด)์ จํากัด 1,489,654.00

เป็นผู้แทนจําหน่าย

โดยตรง

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553
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4 เช่าเครื�องคอมพิวเตอร์ ยี�ห้อ Dell รุ่น Optiplex

 780 จํานวน 50 เครื�องและเครื�องพิมพ์ 

LaserJet-A4 ยี�ห้อ Samsung รุ่น ML-4050n 

จํานวน 8 เครื�อง เป็นเวลา 3 ปี

1,780,000.00 วิธีพิเศษ บ.เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 

1,778,400.00

บ.เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 

1,778,400.00

เช่าต่อเนื�องจากบริษัท

เดิม

5 จัดซื�อ DVD Wirter Internal 22x GH22NS 

(BOX) ยี�ห้อ LG จํานวน 1 เครื�อง และแผ่น 

DVD 16x (จํานวน 50 แผ่น) ยี�ห้อ Sony 

จํานวน 1 กล่อง

1,500.00 ตกลงราคา บ.ซันคัลเลอร์ โอ.เอ.จํากัด 

1,316.10   บ.สหธุรกิจ จํากัด 

1,380.30

บ.ซันคัลเลอร์ โอ.เอ จํากัด 

1,316.10

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดของธนาคาร

และราคาตํ�าสุด

6 จัดซื�อ Hard Disk External ยี�ห้อ Seagate 

640 GB ขนาด 2.5 จํานวน 7 อัน

45,000.00 ตกลงราคา บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมู

นิเคชั�น จํากัด 30,858.80               

  บ.สหธุรกิจ จํากัด 31,383.10   บ.

เอสวีโอเอ (มหาชน) จํากัด 

32,900.00

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ 

คอมมูนิเคชั�น จํากัด 30,858.80

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดของธนาคาร

และราคาตํ�าสุด

7 จัดซื�อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ยี�ห้อ 

PANASONIC รุ่น KX-TDA 100 BX ขนาด 16

 สายนอก 40 สายใน จํานวน 1 เครื�อง สําหรับ

สาขาลําพูน

125,000.00 ตกลงราคา บ.กรุงเทพโทรคมนาคม ไอที แอนด์ 

โอเอ จํากัด 102,960.00

บ.กรุงเทพโทรคมนาคม ไอที 

แอนด์ โอเอ จํากัด 102,960.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดของธนาคาร

และราคาไม่เกิน

งบประมาณ
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8 จัดซื�อ External Hard disk ยี�ห้อ Western 

Digital ขนาดความจุ 2 TB จํานวน 1 เครื�อง

8,000.00 ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 6,099.00     บ.

ซันคัลเลอร์ โอ.เอ.จํากัด 5,938.50

บ.ซันคัลเลอร์ โอ.เอ.จํากัด 

5,938.50

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดของธนาคาร

และราคาตํ�าสุด

9 จัดซื�อหมึกพิมพ์สําหรับเครื�องพิมพ์เอกสาร

ระบบอิงค์เจ็ต (แบบส)ี Canon รุ่น PIXMA 

Pro9000 Markll จํานวน 32 ตลับ

14,894.40 ตกลงราคา บ.ซันคัลเลอร์ โอ.เอ.จํากัด 

17,462.40  บ.สหธุรกิจ จํากัด 

14,894.40

บ.สหธุรกิจ จํากัด 14,894.40 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดของธนาคาร

และราคาตํ�าสุด

10 ว่าจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื�อง

จ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื�อง UPS ขนาด 3 KVA 

ยี�ห้อ BLUE LINE รุ่น DLP300 จํานวน 9 

เครื�อง รวม 3 ปี และขนาด 15 KVA ยี�ห้อ 

BLUE LINE รุ่น PT 15 จํานวน 1 เครื�อง รวม 3

 ปีเริ�มตั�งแต่ 14 พ.ค.53-13 พ.ค.56

250,000.00 วิธีพิเศษ บ.ไซท์เพรพพาเรชั�น แมเนจเมนท์ 

จํากัด 246,780.00

บ.ไซท์เพรพาเรชั�น แมเนจเมนท์ 

จํากัด 246,780.00

ว่าจ้างจากผู้ให้บริการ

รายเดิม

11 เช่าวงจรสื�อสารข้อมูลหลัก (Main Link) 

ความเร็ว 256 Kbps.ระหว่างสํานักงานใหญ่

ไปยังสาขาหลักพหลโยธิน รวมระยะเวลา 1 ปี

ตั�งแต่ 27 พ.ค.-26 พ.ค.54

105,000.00 วิธีพิเศษ บ.ทรู ยูนิเวอร์แซลคอนเวอร์เจ้นซ์ 

จํากัด 102,468.00

บ.ทรู ยูนิเวอร์แซลคอนเวอร์เจ้นซ์

 จํากัด 102,468.00

เช่าต่อเนื�องจากบริษัท

เดิม
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12 เช่าวงจรสื�อสารข้อมูลสํารอง (Backup Link) 

ความเร็ว 256 Kbps ระหว่างศูนย์

คอมพิวเตอร์สํารอง ไปยังสาขาหลักพหลโยธิน

เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั�งแต่ 27 พ.ค.53-26 พ.ค.

54

102,000.00 วิธีพิเศษ บ.กสท.โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) 102,000.00

บ.กสท. โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) 102,000.00

เช่าต่อเนื�องจากบริษัท

เดิม

13 จัดซื�อ Hard Disk ความจุ 1.0 TB และ 

Memory 24 GB เพิ�มเติมสําหรับเครื�อง 

Server รุ่น HP Proliant ML 350T05 ของฝ่าย

 ตค.

320,000.00 วิธีพิเศษ บ.จีเอเบิล จํากัด 316,078.00 บ.จีเอเบิล จํากัด 300,000.00 ต้นเรื�องแจ้งให้จัดซื�อ

จากบริษัทเดิมที�เคยซื�อ

14 จัดซื�อหมึกพิมพ์สําหรับเครื�องพิมพ์ Laser 

Printer ยี�ห้อ RICOH รุ่น Aficio SPC 232 DN

 จํานวน 4 กล่อง

20,000.00 ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 

18,939.00

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 

18,939.00

เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์

และราคาไม่เกิน

งบประมาณ

15 จัดซื�อ Hard disk External ยี�ห้อ Seagate 

640 GB ขนาด 2.5 จํานวน 2 อัน

10,000.00 ตกลงราคา บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมู

นิเคชั�น จํากัด 8,816.80

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ 

คอมมูนิเคชั�น จํากัด 8,816.80

จัดซื�อต่อเนื�องจากบริษัท

เดิม

16 ว่าจ้างจัดทํามาตรฐาน Graphic User 

Interface (GUI) พร้อมว่าจ้างบริการ

บํารุงรักษา 1 ปี

1,500,000.00 วิธีพิเศษ บ.เอสแคป โซลูชั�นส์ จํากัด 

1,767,640.00 บ.ไอทีม สตูดิโอ 

จํากัด 2,953,200.00

บ.เอสแคป โซลูชั�นส์ จํากัด 

1,484,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดของธนาคาร

และราคาตํ�าสุด


	งานเข้าม.ค

