
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 จัดเชาบริการวงจรสื่อสารอินเตอรความเร็วสูง 

(HI-Speed Internet) ผูบริหารธนาคาร

26,000.00 กรณีพิเศษ บ.ทีโอที จํากัด(มหาชน) / 25,567.48

 บ.

บ.ทีโอที จํากัด(มหาชน) / 

25,567.48 บ.

เชาตอเนื่องจากบริษัทเดิม

2 จางยายอุปกรณคอมพิวเตอร และเครื่อง

สํารองไฟฟา (UPS) ของสาขาฉะเชิงเทรา

และสาขาพระราม 2  ครั้งที่ 2 โดยวิธีตกลง

ราคา

23 ,000.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด / 22,791.00 บ.

บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด / 22,791.00 บ.

วาจางบริษัทเดิม

3 สั่งเชาใชบริการวงจรสื่อสารขอมูล ความเร็ว 1

 Mbps. จํานวน 2 วงจร

186,822.00 กรณีพิเศษ บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) /

186,822.00 บ.

บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) /

186,822.00 บ.

เชาตอเนื่องจากบริษัทเดิม

4 การจางยายเครื่อง ATM สาขาพระราม 2 

โดยวิธีตกลงราคา

4,200.00 ตกลงราคา หางหุนสวน โกมลเทรดดิ้ง / 4,200.00

 บ.

หางหุนสวน โกมลเทรดดิ้ง / 

4,200.00 บ.

วาจางบริษัทเดิม

5 การจางยายเครื่อง ATM สาขาฉะเชิงเทรา 

โดยวิธีตกลงราคา

6,000.00 ตกลงราคา บริษัท บุญมามูฟอิงแอนตสโตเรจ / 

6,000.00 บ.

บริษัท บุญมามูฟอิงแอนตสโต

เรจ / 6,000.00 บ.

วาจางบริษัทเดิม

6 การจางยายเครื่อง ATM สาขาปราจีนบุรี โดย

วิธีตกลงราคา

6,700.00 ตกลงราคา บริษัท บุญมามูฟอิงแอนตสโตเรจ / 

6700.00 บ.

บริษัท บุญมามูฟอิงแอนตสโต

เรจ / 6700.00 บ.

วาจางบริษัทเดิม

7 สมัครสมาชิกขอมูลนิติบุคคลออนไลน 

Business Online (BOL)

51,000.00 ตกลงราคา บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด

(มหาชน) /50,022.50 บ.

บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด

(มหาชน) /50,022.50 บ.

สมัครสมาชิกจากบริษัท

เดิม

8 สั่งเชาใชบริการวงจรสื่อสารขอมูล ความเร็ว 1

 Mbps สําหรับสาขายอยบางบัวทอง

102,600.00 กรณีพิเศษ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด

(มหาชน) / 102,600.00 บ.

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด

(มหาชน) / 102,600.00 บ.

เชาตอเนื่องจากบริษัทเดิม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 สั่งเชาใชบริการวงจรสื่อสารขอมูล ความเร็ว 1

 Mbps. จํานวน 4 วงจร

375,000.00 พิเศษ บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซลคอนเวอรเจนซ

 จํากัด / 374,614.15 บ.

บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซลคอนเวอร

เจนซ จํากัด / 374,614.15 บ.

เชาตอเนื่องจากบริษัทเดิม

10 จัดซื้อ Thumb Drive ใหฝายสนับสนุนสินเชื่อ 4,500.00 ตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด / 

4,312.10 บ.

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด / 

4,312.10 บ.

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

11 จางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

ระบบตรวจจับและแจงเตือนการรั่วซึมของน้ํา

ภายในหองเครื่องคอมพิวเตอร ระยะเวลา 3 ป

100,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท

 จํากัด / 96,300.00 บ.

บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจ

เมนท จํากัด / 96,300.00 บ.

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม

12 การสั่งซื้อ External Storage จํานวน 8 เครื่อง 31,000.00 ตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด / 

30,816.00 บ.

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด / 

30,816.00 บ.

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

13 การสั่งซื้อ External DVD RW จํานวน 1 เครื่อง 1,400.00 ตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด / 

1,337.50 บ.

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด / 

1,337.50 บ.

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

14 สั่งซื้อ External Hard disk จํานวน 1 เครื่อง 4,000.00 ตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด / 

3,766.40 บ.

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด / 

3,766.40 บ.

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ
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สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 การวาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซม

แกไขหองคอมพิวเตอร ศูนยขอมูล

อสังหาริมทรัพย

103,000.00 ตกลงราคา บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จํากัด / 

103,000.00 บ.

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี 

จํากัด / 103,000.00 บ.

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม

17 จางยายอุปกรณคอมพิวเตอร ของสาขา 

บุญศิริ (ครั้งที่ 2)

17,000.00 ตกลงราคา บจ. ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส เทคโนโลยี

 / 16,585.00 บ.

บจ. ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี / 16,585.00 บ.

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม

18 จางยายอุปกรณคอมพิวเตอร ของสาขา 

ปราจีนบุรี (ครั้งที่ 2)

29,000.00 ตกลงราคา บจ. เอไอเอ อินเตอรเนชั่นแนล / 

28,141.00 บ.

บจ. เอไอเอ อินเตอรเนชั่นแนล /

 28,141.00 บ.

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม

19 จางยายเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ของสาขา

ปราจีนบุรี

22,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท

 จํากัด / 21,614.00 บ.

บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจ

เมนท จํากัด / 21,614.00 บ.

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม

20 สั่งซื้อ Software Licenses TOAD จํานวน 5 

Licenses

500,000.00 พิเศษ บริษัท จีเอเบิล จํากัด / 498,412.69 บ. บริษัท จีเอเบิล จํากัด / 

498,412.69 บ.

บริษัทเสนอราคาตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

21 สั่งจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

เครื่องพิมพสมุดเงินฝาก (Passbook Printer)

 จํานวน 30 เครื่อง

87,000.00 ตกลงราคา บริษัท ยิบอินซอย จํากัด / 86,670.00

 บ.

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด / 

86,670.00 บ.

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม

22 จางยายอุปกรณคอมพิวเตอร สาขา

สมุทรสาคร ครั้งที่ 2

21,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอนทิที้ คอมพิวเตอร จํากัด / 

20,330.00 บ.

บริษัท เอนทิที้ คอมพิวเตอร 

จํากัด / 20,330.00 บ.

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม

23 จางยายเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ของสาขา

สมุทรสาคร

19,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น จํากัด / 

18,190.00 บ.

บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น จํากัด

 / 18,190 บ.

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ
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เหตุผลที่คัดเลือก
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สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 ตอสัญญาเชาคอมพิวเตอรจาก บริษัท

คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด

87,633.00 พิเศษ บจ.คอมพิวเตอรยูเนี่ยน / 564,318.00

 บ.

บจ.คอมพิวเตอรยูเนี่ยน / 

564,318.00 บ.

ตอสัญญาเชาจากบริษัท

เดิม

25 ตอสัญญาเชาคอมพิวเตอร จาก บริษัทเอสวี

โอเอ จํากัด (มหาชน)

1,881,900.00 พิเศษ บมจ.เอสวีโอเอ / 1,881,900.00 บ. บจ.เอสวีโอเอ / 1,881,900.00 บ. ตอสัญญาเชาจากบริษัท

เดิม

26 สั่งจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

อุปกรณและเครื่องพิมพคอมพิวเตอรในระบบ

 ECS

1,300,000.00 พิเศษ บริษัท เอ็นซีอาร(ประเทศไทย) จํากัด /

 1,225,502.00 บ.

บริษัท เอ็นซีอาร(ประเทศไทย) 

จํากัด / 1,225,502.00 บ.

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม

27 การจัดซื้อและวาจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไข Consolidate Server สําหรับ

ระบบงาน Data Center แบบประมูลซื้อและ

วาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

(e-Auction)

7,500,000.00 e-Auction บริษัท ยิบอินซอย จํากัด / 

5,550,000.00 บ. , บริษัท สตรีมไอที 

จํากัด / 7,498,000.00 บ. , บริษัท เอ็ม

 เอฟ อี ซี / 7,499,500.00 บ.

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด / 

5,550,000.00 บ. , บริษัท สตรีม

ไอที จํากัด / 7,498,000.00 บ. ,

 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี / 

7,499,500.00 บ.

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

28 เชาอุปกรณคอมพิวเตอร สําหรับงาน 

Investment Expo 2012

35,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท 

จํากัด / 17,227.00 บ.

บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจ

เมนท จํากัด / 17,227.00 บ.

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

29 ขออนุมัติซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องพริ้นเตอร

ยี่หอ Samsung โดยวิธีพิเศษ

7,400,000.00 พิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด / 

7,379,790.00 บ.

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด / 

7,379,790.00 บ.

เปนการจัดซื้อจากบริษัท

ตัวแทนจําหนายจาก

เจาของผลิตภัณฑโดยตรง


