
แบบสขร.1

ลาํดั

บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 วา่จ้างทําการบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข 

Server ระบบ Intranet เป็นระยะเวลา 4 ปี 

ตัง้แตว่นัที่ 1 ก.พ.54 - 31 ม.ค.58

150,000.00 ตกลงราคา บ.คอมพิวเตอร์ยเูนี่ยน จํากดั ปีละ 

160,500.00 บ.นิว ซิสเต็ม โพรไว

เดอร์ จํากดั ปีละ 35,310.00

บ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร์ จํากดั ปี

ละ 33,170 รวม 4 ปีเป็นเงิน

132,680.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ

2 เช่าวงจรสือ่สารข้อมลู ประเภท MPLS 

ความเร็ว 1 Mbps. จํานวน 2 วงจร 

(ประกอบด้วยวงจร Main Link จํานวน 1 

วงจร, วงจรสาํหรับสาขา จํานวน 3 วงจร) 

เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มสญัญาเช่าตัง้แตว่นัที่ 

1 มีนาคม 2554 - 29 กมุภาพนัธ์ 2555

310,000.00 พิเศษ บ.ทรู ยนูิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ 

จํากดั 308,160.00

บ.ทรู ยนูิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ 

จํากดั 308,160.00

เช่าตอ่จากบริษัทเดิม

3 เช่าวงจรสือ่สารข้อมลู ประเภท MPLS 

ความเร็ว 1 Mbps. จํานวน 36 วงจร 

(ประกอบด้วยวงจร Main Link จํานวน 1 

วงจร, วงจรสาํหรับสาขา จํานวน 35 วงจร) 

เป็นระยะเวลา 1 ปี และยกเลกิสญัญาเช่า

วงจรสือ่สารข้อมลู จํานวน 9 สญัญา

3,600,000.00 กรณีพิเศษ บ.กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน)

 3,591,000.00

บ.กสท โทรคมนาคม จํากดั 

(มหาชน) 3,591,000.00

เช่าตอ่จากบริษัทเดิม

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ส่วนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลาํดั

บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ส่วนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 เช่าวงจรสือ่สารข้อมลู ประเภท MPLS 

ความเร็ว 1 Mbps. จํานวน 24 วงจร 

(ประกอบด้วยวงจร Main Link จํานวน 1 

วงจร, วงจรสาํหรับสาขา จํานวน 23 วงจร) 

เป็นระยะเวลา 1 ปี และยกเลกิสญัญาเช่า

วงจรสือ่สารข้อมลู จํานวน 5 สญัญา

2,000,000.00 พิเศษ บ.ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากดั

 1,933,222.50

บ.ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ 

จํากดั 1,933,222.50

เช่าตอ่จากบริษัทเดิม

5 จดัซือ้วสัดปุระเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และ

วสัดสุิน้เปลอืง (CD-R จํานวน 500/แผน่,HP 

รุ่น 3005 จํานวน 300 กลอ่ง,HP รุ่น 5200 

จํานวน 100 กลอ่ง, SUMSUNG จํานวน 250

 กลอ่ง)

3,800,000.00 พิเศษ (สอบ

ราคาประกอบ)

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากดั 

3,717,768.50 บ.สหธุรกิจ จํากดั 

3,730,341.00 บ.ลกี้า บิสสเินส 

จํากดั 3,735,156.00

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากดั 

3,717,768.50

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดของธนาคาร

และราคาตํ่าสดุ

6 จดัซือ้ผงหมกึสาํหรับเครื่องพริน้เตอร์ ยี่ห้อ HP

 รุ่น 3005 (Q7551A) จํานวน 50 กลอ่ง

200,000.00 ตกลงราคา บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากดั 

197,843.00 บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 

197,896.50 บ.สหธุรกิจ จํากดั 

197,950.00

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากดั 

197,843.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดของธนาคาร

และราคาตํ่าสดุ

7 วา่จ้างทําการบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข

ระบบ GHBMAIL เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่ม

ตัง้แต ่1 มีนาคม 2554 - 29 กมุภาพนัธ์ 2555

300,000.00 พิเศษ บ.เอ็ม เอฟ อี ซี จํากดั (มหาชน) 

300,000.00

บ.เอ็ม เอฟ อี ซ ีจํากดั (มหาชน) 

300,000.00

วา่จ้างตอ่จากบริษัทเดิม



แบบสขร.1

ลาํดั

บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ส่วนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์เพื่อใช้ในการออกแบบและ

จดัทํางานพิมพ์ของฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ จํานวน

 5 รายการ

20,000.00 ตกลงราคา บ.โฟนิกซ์ จํากดั 15,305.28 บ.สห

ธุรกิจ จํากดั 12,845.35

บ.สหธุรกิจ จํากดั 12,845.35 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ

9 จดัซือ้อปุกรณ์คอมพิเตอร์ จํานวน 18 รายการ 220,000.00 ตกลงราคา บ.เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล จํากดั 

215,433.80 บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด์ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

212,293.35

บ.เอส.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ 

คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 197,377.55

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ

10 จดัซือ้ External Hard Disk ยี่ห้อ Seagate 

ความจ ุ500 GB ขนาด 2.5" จํานวน 2 เครื่อง

 พร้อมซอง

5,000.00 ตกลงราคา บ.ซนัคลัเลอร์ โอ.เอ.จํากดั 4,922.00

 บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมู

นิเคชัน่ จํากดั 4,568.90

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมู

นิเคชัน่ จํากดั 4,494.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ

11 วา่จ้างทําการบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข

ระบบดบัเพลงิอตัโนมตัิ (FM200) เป็น

ระยะเวลา 1 ปี ตัง้แตว่นัที่ 1 ก.พ.54 - 31 

ม.ค.55 (ไมร่วมคา่อะไหล,่คา่เติมแรงดนัถงั

,คา่ซอ่มวาล์วถงัและคา่บรรจสุาร FM200)

35,000.00 ตกลงราคา บ.บิลดิง้ ออโต้เมทด์ จํากดั 

33,000.00

บ.บิลดิง้ ออโต้เมทด์ จํากดั 

33,000.00

วา่จ้างตอ่จากบริษัทเดิม

12 วา่จ้างทําการบริการบํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขระบบดบัเพลงิอตัโนมตัิ (FM200) เป็น

ระยะเวลา 4 ปี ตัง้แต ่14 ก.พ.2554- 13 ก.พ.

2558

450,000.00 วิธีพิเศษ บ.บิลดิง้ ออโต้เมทด์ จํากดั 

449,400.00

บ.บิลดิง้ ออโต้เมทด์ จํากดั 

449,400.00

วา่จ้างตอ่จากบริษัทเดิม



แบบสขร.1

ลาํดั

บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ส่วนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 วา่จ้างทําการบริการบํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขอปุกรณ์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ใน

ระบบ ECS เป็นระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต ่1 ก.พ 

54 - 31 ม.ค.55

1,300,000.00 วิธีพิเศษ บ.เอ็นซีอาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

1,225,502.00

บ.เอ็นซีอาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

1,225,502.00

วา่จ้างตอ่จากบริษัทเดิม

14 จดัซือ้ Modem ยี่ห้อ Zyxel รุ่น 

OMNI-56K-COM V.92 56K 

Data/Fax/Voice Modem External 

(รับประกนั 2ปี) จํานวน 1 เครื่อง

2,000.00 ตกลงราคา บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมู

นิเคชัน่ จํากดั 1,680.00

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมู

นิเคชัน่ จํากดั 1,680.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

15 จดัซือ้เครื่อง Scanner ยี่ห้อ Plustek รุ่น A300

 จํานวน 1 เครื่อง

80,000.00 ตกลงราคา บ.แวค รีเสริ์ช จํากดั 50,000 บ.สห

ธุรกิจ จํากดั 74,686

บ.แวค รีเสริร์ช จํากดั 50,000 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ

16 วา่จ้างทําการบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข

เครื่องพิมพ์สมดุเงินฝาก (Passbook Printer)

 ยี่ห้อ Wincor Nixdorf รุ่น HPR 4915+ 

จํานวน 43 เครื่อง เป็นระยะเวลา 2 ปี โดย

เริ่มตัง้แต ่28 ก.พ.2554 - 27 ก.พ.2556

600,000.00 วิธีพิเศษ บ.คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) 

จํากดั 584,800.00

บ.คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) 

จํากดั 584,800.00

วา่จ้างตอ่จากบริษัทเดิม



แบบสขร.1

ลาํดั

บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ส่วนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17 วา่จ้างทําการบริการบํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบ 

Electronic Report เป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แต่

 1 ม.ค.2554 - 31 ธ.ค.2555

1,700,000.00 วิธีพิเศษ บ.สตรีม ไอ.ที.คอนซลัติง้ จํากดั 

1,644,552.00

บ.สตรีม ไอ.ที.คอนซลัติง้ จํากดั 

1,644,552.00

วา่จ้างตอ่จากบริษัทเดิม

18 จดัซือ้หมกึพิมพ์สาํหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP 

รุ่น CM1312nfi MFP (สดีํา 2,สฟี้า 2,สเีหลอืง

 2 และ  สแีดง 2) รวม 8 ตลบั

17,000.00 ตกลงราคา บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากดั 

16,208.36 บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 

16,216.92 บ.สหธุรกิจ จํากดั 

16,253.30

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากดั 

16,208.36

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคาตํ่าสดุ


