
แบบสขร.1

ลาํดั

บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 จ้างบริการบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข

ระบบป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา

 2 ปี

1,200,000.00 พิเศษ (สอบ

ราคาประกอบ)

บ.ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี 

จํากดั 1,199,256.00 บ.WTEC 

1,200,000.00

บ.ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จํากดั 1,199,256.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ

2 จดัจ้างตรวจสอบช่องโหวท่ดสอบบกุรุกระบบ

สารสนเทศสาํคญัของธนาคาอาคาร

สงเคราะห์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001 

(Vulnerability Scanning & Penetration 

Testing)

1,000,000.00 พิเศษ (สอบ

ราคาประกอบ)

บ.ที-เน็ต จํากดั 1,059,300.00 บ.เอ

ซิส โปรเฟสชัน่นลั เซ็นเตอร์ จํากดั 

906,290.00

บ.เอซิส โปรเฟสชัน่นลั เซ็นเตอร์ 

จํากดั 896,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ

3 จ้างทําการบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข

เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าตอ่เนื่อง (UPS) 

จํานวน 2 เครื่อง เป็นเวลา 2 ปี เริ่มตัง้แต ่18 

พ.ค.2554 - 17 พ.ค.2556

500,000.00 พิเศษ บ.ยนูิทรีโอ เทคโนโลยี จํากดั 

449,400.00

บ.ยนูิทรีโอ เทคโนโลยี จํากดั 

449,400.00

วา่จ้างตอ่จ้างบริษัทเดิม

4 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex

 780 จํานวน 30 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี

918,000.00 พิเศษ บ.เอสวีโอเอ จํากดั (มหาชน) 

918,000.00

บ.เอสวีโอเอ จํากดั (มหาชน) 

918,000.00

เช่าตอ่จากบริษัทเดิม

5 จ้างบริการบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข 

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ Server รุ่น Alpha 4100

 สาํหรับชดุทดสอบ เป็นเวลา 2 ปี ตัง้แต ่1 

ก.ค. 2554- 30 มิ.ย.2556

500,000.00 พิเศษ บ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร์ จํากดั 

495,680.38

บ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร์ จํากดั 

495,680.38

วา่จ้างตอ่จ้างบริษัทเดิม

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ส่วนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลาํดั

บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ส่วนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 จ้างบริการบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข 

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบบญัชี เป็นเวลา 2

 ปี ตัง้แต ่1 ก.ค. 2554- 30 มิ.ย.2556

1,900,000.00 พิเศษ บ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร์ จํากดั 

1,872,077.22

บ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร์ จํากดั 

1,872,077.22

วา่จ้างตอ่จ้างบริษัทเดิม

7 จดัซือ้ผงหมกึสาํหรับเครื่องพริน้เตอร์ ยี่ห้อ 

EPSON จํานวน 20 กลอ่ง

7,000.00 ตกลงราคา บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากดั 

5,778.00 บ.สหธุรกิจ จํากดั 

6,099.00 บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 

6,634.00

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากดั 

5,778.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ

8 จดัซือ้ Printer All in one ยี่ห้อ HP LaserJet 

Pro M1212nf จํานวน 1 เครื่อง

9,000.00 ตกลงราคา บ.ยิบอินซอย จํากดั 8,900.00 บ.ยิบอินซอย จํากดั 8,900.00 ซือ้ตอ่เนื่องจากบริษัทเดิม

9 จ้างติดตัง้ระบบสายสญัญาณและเดินสาย 

Power ณ ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสติ

80,000.00 พิเศษ บ.ไอเอไอ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั

65,805.00 บ.Rader Network 

System Co.,Ltd 82,090.40

บ.ไอเอไอ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั

 64,200.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ

10 วา่จ้างบริการบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข

ระบบควบคมุการเข้า-ออก (Access Control)

 เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตว่นัที่ 1 ธ.ค.2554 - 

30 พ.ย 2557

150,000.00 ตกลงราคา บ.เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชัน่ 

เซอร์วิสเน็ทเวิร์ค จํากดั 141,645.00

บ.เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชัน่ 

เซอร์วิสเน็ทเวิร์ค จํากดั 

141,645.00

วา่จ้างตอ่จ้างบริษัทเดิม



แบบสขร.1

ลาํดั

บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ส่วนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 จ้างทําการบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข

เครื่องพิมพ์สมดุเงินฝาก (Passbook Printer)

 ยี่ห้อ Tally Genicom รุ่น 5040 จํานวน 200 

เครื่อง พร้อม Auto Cross R&D รุ่น AP215 

เป็นระยะเวลา 2 ปี

856,000.00 พิเศษ บ.ยิบอินซอย จํากดั 856,000.00 บ.ยิบอินซอย จํากดั 856,000.00 วา่จ้างตอ่จ้างบริษัทเดิม


