
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงิน

ประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 จัดซื้อและวาจางบํารุงรักษาระบบจัดการ

เครื่องมือเพื่อใชในการดูแลระบบ Non Critical

วิธีพิเศษ 4,000,000.00 บริษัท จีเอเบิล จํากัด 4,729,400.00

 / บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

9,459,000.00

บริษัท จีเอเบิล จํากัด 3,999,000.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

2 สั่งเชาใชบริการโทรศัพทพื้นฐาน พรอม 

HI-Speed lnternet จํานวน 1 เลขหมาย 

ระยะเวลา 1 ป

วิธีกรณีพิเศษ 10,000.00 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

9,811.90

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

9,811.90

เชาตอเนื่องจากบริษัทเดิม

3 จัดซื้อและวาจางบํารุงรักษาเครื่องพิมพ 

Passbook 450 เครื่อง

e-Auction 12,600,000.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 

8,887,000.00 / บริษัท เอสวีโอเอ 

จํากัด (มหาชน) 10,112,000.00 / 

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

10,768,000.00 / บริษัท จีเอเบิล 

จํากัด 11,250,000.00 / บริษัท 

พอยท ไอที คอนซัลทิ่ง จํากัด  

11,592,000.00 / บริษัท ครีเอตุส 

คอรโปเรชั่น จํากัด 12,450,000.00

บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 

8,884,350.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

4 ขออนุมัติวาจางซอมแซมแกไขเครื่องจาย

กระแสไฟฟาแบบตอเนื่อง UPS สาขา

พิษณุโลก

วิธีตกลงราคา 80,500.00 บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจ

เมนจ จํากัด 80,464.00

บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจ

เมนจ จํากัด 80,464.00

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงิน

ประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 ขออนุมัติวาจางซอมแซมแกไขเครื่องจาย

กระแสไฟฟาแบบตอเนื่อง UPS สาขาเชียงใหม

วิธีตกลงราคา 80,500.00 บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจ

เมนจ จํากัด 80,464.00

บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจ

เมนจ จํากัด 80,464.00

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

6 ขออนุมัติหลักการจัดจางบริการบํารุงรักษา

และซอมแซมแกไขเครื่องบริการ ATM 10 

เครื่อง พิเศษ

วิธีพิเศษ 2,375,400.00 บริษัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศ

ไทย) จํากัด 2,375,400.00

บริษัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศ

ไทย) จํากัด 2,375,400.00

จางตอจากบริษัทเดิม

7 เชาบริการสื่อสารขอมูลระยะเวลา 1 ป วิธีพิเศษ 420,000.00 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) 420,000.00

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) 420,000.00

เชาตอเนื่องจากบริษัทเดิม

8 ขออนุมัติวาจางซอมแซมแกไข Notebook 

ยี่หอ HP Compaq รุน 6530B สาขากระบี่

วิธีตกลงราคา 6,100.00 บริษัท  ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด  6,099.00

บริษัท  ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด  6,099.00

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

9 เชาใชบริการอินเทอรเน็ต 3G บนรถ Mobile 

Banking1

วิธีตกลงราคา 10,300.00 บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 10,259.16 บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 10,259.16 เชาตอเนื่องจากบริษัทเดิม

10 การขอสั่งจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซม

แกไขฯ เครื่องพิมพสมุดเงินฝาก Passbook 

Passbook Printer

วิธีพิเศษ 482,100.00 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 482,034.20 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 482,034.20 วาจางตอจากบริษัทเดิม

11 การสั่งซื้อและสั่งจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขเครื่องคอมพิวเตอร Server 

พรอม Software

วิธีพิเศษ 842,860.00 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 724,904.00 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 658,000.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงิน

ประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 จัดจางตรวจสอบชองโหวและทดสอบบุกรุก

ระบบสารสนเทศสําคัญของธนาคารอาคาร

สงเคราะหตามมาตรฐานISO/IEC27001 

(Vulnerability Scanning & Penetration 

Testing)

วิธีพิเศษ 1,000,000.00 บริษัท ที-เน็ต จํากัด 744,816.00 / 

บริษัท เอซิส โปเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร 

จํากัด 749,000.00

บริษัท ที-เน็ต จํากัด 720,000.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

13 ขออนุมัติหลักการวาจางซอมแซมแกไขเครื่อง

จายกระแสไฟฟาแบบตอเนื่อง UPS สาขา

กาญจนบุรี

วิธีตกลงราคา 80,464.00 บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจ

เมนท จํากัด 80,464.00

บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจ

เมนท จํากัด 80,464.00

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม


