
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1  ขอสั่งจางเปนที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

ประเมินประสิทธิภาพ และปรับแตงฐานขอมูล

ระบบงานหลักของธนาคาร(Core Banking 

System)

2,000,000.00 พิเศษ บริษัท เอ-โฮสต จํากัด

2,054,406.00

บริษัท เอ-โฮสต จํากัด

1,992,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

2 ดําเนินการเชาวงจรสื่อสารอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง (Hi-Speed lnternet) ให

คณะกรรมการธนาคาร

12,000.00 ตกลงราคา บริษัท  ทรูอินเตอรเน็ตจํากัด 

11,543.16

บริษัท  ทรูอินเตอรเน็ตจํากัด 

11,543.16

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

3 ขอใหดําเนินการจัดจางการยายอุปกรณ 

Computer สาขาบางใหญ,สาขาลําลูกกา,

สาขาบางบัวทอง

45,000.00 ตกลงราคา บริษัท.อินทิตี้13,910.00 / 

บริษัทไอเอไอ14,980.00 / 

บริษัททริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส

14,445.00

บริษัท.อินทิตี้13,910.00 / 

บริษัทไอเอไอ14,980.00 / 

บริษัททริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส

14,445.00

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

4 ขอใหดําเนินการจัดจางการยายอุปกรณ 

Computer สาขาปทุมธานี ครั้งที่ 2

15,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไอเอไอ อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด /14,980.00

บริษัท ไอเอไอ อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด /14,980.00

ตนเรื่องแจงใหดําเนินการ

5 ขอใหจัดซื้ออุปกรณจัดเก็บและสํารองขอมูล 

(Thumb Drive) เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

7,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ เอส เทคโนโลยี แอนด

 คอมมูนิเคชั่น จํากัด6,615.00

 /บริษัทสหธุรกิจ 8,538.60 /

บริษัทลีกาฯ 6,741.00

บริษัท เอ เอส เทคโนโลยี แอนด

 คอมมูนิเคชั่น จํากัด6,615.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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6 ขอสั่งซื้อเอกสารขอกําหนดระบบมาตรฐาน

และ คูมือการปฎิบัติงานดาน IT Security ให

ไดตามมาตฐานสากล 

(ISO27001,ISO20000,Cobit,lTlL)

70,000.0 ตกลงราคา บริษัทลีดเดอร แอนด รีดเดอร 

จํากัด 67,468.75

บริษัทลีดเดอร แอนด รีดเดอร 

จํากัด62,733.00

บริษัทตรงตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

7 ขอสั่งจางที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐาน Security

 Baseline (System,Database,Network)

1,300,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็น

เตอร จํากัด695,500.00 /

บริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคู

เปอร/1,524,000.00

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็น

เตอร จํากัด 695,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

8 ขอสั่งจางที่ปรึกษาประเมินผลการดําเนินงาน

ปรับปรุงกระบวนงานในป 2553-2554 ให

สอดคลองตามมาตรฐานสากล lTlL

3,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โอเพนวิชั่น จํากัด/

3,100,000.00

บริษัท โอเพนวิชั่น จํากัด/

2,830,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและตาม

เกณฑพิจารณาของ

ธนาคาร

9 ซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรของ Capture Device

 สําหรับสาขายอยบิ้กซี่หัวหมาก

141,000.00 ตกลงราคา บริษัท คอมพิวเตอร ยูเนี่ยน 

จํากัด/140,277.00

บริษัท คอมพิวเตอร ยูเนี่ยน 

จํากัด/140,277.00

ซื้อจากผูแทนจําหนาย

โดยตรง

10 ซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรของ Capture Device

 สําหรับสาขายอย ณ อาคารชินวัตร3

141,000.00 ตกลงราคา บริษัท คอมพิวเตอร ยูเนี่ยน 

จํากัด/140,277.00

บริษัท คอมพิวเตอร ยูเนี่ยน 

จํากัด/140,277.00

ซื้อจากผูแทนจําหนาย

โดยตรง

11 ซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรของ Capture Device

 สําหรับสาขายอยธัญญะ ชอปปง พารค

141,000.00 ตกลงราคา บริษัท คอมพิวเตอร ยูเนี่ยน 

จํากัด/140,277.00

บริษัท คอมพิวเตอร ยูเนี่ยน 

จํากัด/140,277.00

ซื้อจากผูแทนจําหนาย

โดยตรง
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12 ซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรของ Capture Device

 สาขาเมกา บางนา และเพียวเพลส 

รามคําแหง 110

282,000.00 ตกลงราคา บริษัทคอมพิวเตอรยูเนี่ยน  

280,554.00

บริษัทคอมพิวเตอรยูเนี่ยน  

280,554.00

ซื้อจากผูแทนจําหนาย

โดยตรง

13 ขอสั่งซื้อและสั่งจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขเครื่อง Server จํานวน 2 เครื่อง

780,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ดาตาวัน จํากัด

835,456.00 /บริษัท นีโอพลัส 

จํากัด758,630.00 /บริษัท แทน

เจอรีน จํากัด798,969.00

บริษัท นีโอพลัส จํากัด  

742,580.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

14 ขอสั่งจางตรวจสอบชองโหวและทดสอบบุกรุก

ระบบสารสนเทศสําคัญของธนาคารอาคาร

สงเคราะหตามมาตรฐาน ISO/IEC27001 

(Vulnerability Scanning & Penetration 

Testing)

1,200,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ที-เน็ต จํากัด

683,837.00 /บริษัท เอซีส โปร

เฟสชั่นนัลเซ็นเตอรจํากัด

824,000.00

บริษัท ที-เน็ต จํากัด  

663,837.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

15 ขอใหดําเนินการตอสัญญาจางบริการ

บํารุงรักษาระบบเครือขายWAN จพ.(สบส.)

382/2555 และ จพ.(สบส.)200/2550 ดวย

วิธีพิเศษ

4,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด 4,613,412.00

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด  3,925,830

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม

16 ขอสั่งจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซม

แกไขเครื่องจายไฟฟาแบบตอเนื่องUPS 

จํานวน 11 เครื่อง

60,000.00 ตกลงราคา บริษัทคอมพิวเตอรยูเนี่ยน 

58,850.00

บริษัทคอมพิวเตอรยูเนี่ยน  

58,850.00

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม
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17 ดําเนินการตออายุสัญญาจางบริการ

บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข เครื่อง Server

 HP Compaq 1 ป

135,100.00 ตกลงราคา บริษัท บลูเวปคอรปอเรชั่น 

จํากัด 135,059.68

บริษัท บลูเวปคอรปอเรชั่น 

จํากัด 135,059.68

วาจางตอเนื่องจากบริษัท

เดิม


