
แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1 จ้างย้ายเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้า (UPS) สาขา

ล าพนู , สาขาราชบรีุ (ครัง้ที่2)

55,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด 54,356.00

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด 54,356.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

2 จ้างย้ายอปุกรณ์ Computer  สาขาสขุสวสัดิ์ 

(ครัง้ที่2)

19,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จ ากัด 18,725.00

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จ ากัด 18,725.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

3 จ้างย้ายอปุกรณ์ Computer  สาขาล าพนู , 

สาขาราชบรีุ (ครัง้ที่2)

63,130.00 วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจ ากัด วีท ีเนทเวิร์ด 

เซอร์วิส 63,130.00

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด วีท ีเนทเวิร์ด 

เซอร์วิส 63,130.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

4 เช่าใช้วงจรสื่อสารส ารอง 11 วงจร ให้สาขา 

ในสงักัด ฝ่ายกิจการสาขาภมิูภาค 2.

3,385,800.00 วิธีกรณีพิเศษ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน) 3,385,800.00

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน) 3,385,800.00

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดิม

5 จดัจ้างขนย้ายเคร่ือง ATM ณ ที่ท าการสาขา

นครนายก และสาขาสขุสวสัดิ์ เข้าจดุติดตัง้

ถาวรตามแผนการเปิดสาขาปี 2555 และ

แผนการด าเนินการโครงการปรับปรุง

ภาพลกัษณ์ และรูปแบบส านกังานปี 2555

10,445.00 วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจ ากัด พร้อมเซอร์วิส 

แอนด์ ซพัพลาย 6,945.00 สาขา

(นครนายก)/ ห้างหุ้นสว่นจ ากัด 

โกมล เทรดดิง้ 3,500.00 (สาขาสขุ

สวสัดิ์)

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด พร้อมเซอร์วิส 

แอนด์ ซพัพลาย 6,945.00 สาขา

(นครนายก)/ ห้างหุ้นสว่นจ ากัด 

โกมล เทรดดิง้ 3,500.00 (สาขาสขุ

สวสัดิ์)

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

6 จดัซือ้และวา่จ้างบ ารุงรักษาระบบ ICAS & 

ICMG ส ารอง

17,700,000.00 e-Auction บริษัท ดาต้าวนั เอเชีย (ประเทศไทย)

 จ ากัด 17,699,999.00 /บริษัท

คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ากัด 

17,699,999.99

บริษัท ดาต้าวนั เอเชีย (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 17,649,999.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาต ่าสดุ

7 จดัซือ้และวา่จ้างบ ารุงรักษา เคร่ือง Capture

 Device สาขาย่อยแฟชัน่ไอแลนด์และฟิว

เจอร์พาร์ครังสิต

300,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ากัด 

299,749.80

บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ากัด 

299,749.80

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2555
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2555
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

8 ขอให้จดัซือ้ผงหมกึเคร่ือง Printer Laser ยี่ห้อ

 Samsung ML 4050N จ านวน 30 กลอ่ง

233,046.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด 

233,046.00

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด 

233,046.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

9 ขอให้ด าเนินการจดัซือ้เคร่ืองจ่าย

กระแสไฟฟ้าตอ่เน่ือง(UPS) จ านวน 15 เคร่ือง

 ส าหรับเปิดและยกระดบัสาขาให้กับสาขา 

ในสงักัด ฝ่ายกิจการสาขาภมิูภาค 2 ในปี 

2555

3,346,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด 3,345,120.00

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด 3,345,120.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

10 วา่จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข

เคร่ืองพิมพ์ Passbook (5 สญัญา) จ านวน 

100 เคร่ือง

922,875.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด 867,000.00 บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด 867,000.00 วา่จ้างตอ่เน่ืองจากบริษัท

เดิม

11 ขออนมุตัิวา่จ้างซ่อมแซมแก้ไขเคร่ืองพิมพ์ HP

 LaserJet P3015DN สาขาล าปาง

13,200.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ฮิวเล็ตต์แพคการ์ด (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 13,108.96

บริษัท ฮิวเล็ตต์แพคการ์ด (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 13,108.96

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

12 ขอให้จดัหาระบบบริหารจดัการ Software 

Library และระบบบริหารจดัการรับสง่ข้อมลู

5,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท จีเอเบลิ จ ากัด 5,210,000.00 บริษัท จีเอเบลิ จ ากัด 4,860,000.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

13 จ้างย้ายอปุกรณ์ Computer สาขาสขมุวิท 19,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จ ากัด 18,725.00

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จ ากัด 18,725.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

14 ด าเนินการจดัซือ้และสัง่จ้างบ ารุงรักษา

เคร่ืองพิมพ์ Passbook 150 เคร่ือง โดยวิธี

พิเศษ

4,114,500.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด 

3,636,750.00 / บริษัท เอสวีโอเอ 

จ ากัด (มหาชน) 4,113,000.00

บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด 

3,607,500.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาต ่าสดุ



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2555
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

15 เช่าใช้วงจรสื่อสารหลกัความเร็ว 1 Mbps. 

จ านวน 11 สาขาส าหรับเปิด/ยกระดบัสาขา 

ในสงักัดฝ่าย สภ.2 ในปี 2555

3,050,784.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ จ ากัด 

3,050,784.00

บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ จ ากัด 

3,050,784.00

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดิม

16 วา่จ้างบริการบ ารุงรักษา Software Radius 200,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท จีเอเบลิ จ ากัด 200,000.00 บริษัท จีเอเบลิ จ ากัด 200,000.00 วา่จ้างตอ่เน่ืองจากบริษัท

เดิม

17 ขออนมุตัิจดัซือ้ระบบบนัทกึเวลาปฎบิตัิงาน 

"แบบอ่านบตัรบนัทกึเวลา"

900,000.00 วิธีสอบราคา บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชัน่ 

เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ ากัด 755,600.00

บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชัน่ 

เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ ากัด 755,600.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

18  ตอ่สญัญาเช่าใช้วงจรสื่อสาร ความเร็ว 1 

Mbps. จ านวน 42 วงจร กับ ทรู ยนิูเวอร์ คอน

เวอร์เจ้นซ์ จ ากัด

4,100,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์

เจ้นซ์ จ ากัด 4,098,528.00

บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์

เจ้นซ์ จ ากัด 4,098,528.00

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดิม

19 ขอให้ด าเนินการเช่าวงจรสื่อสารข้อมลูดาต้า

เน็ท จ านวน 10 วงจร

333,840.00 วิธีพิเศษ บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค 

คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากัด  333,840.00

บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค 

คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากัด  333,840.00

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดิม

20 ขออนมุตัิจดัซือ้ผงหมกึ ส าหรับใช้กับเคร่ือง 

Printer ยี่ห้อ HP รุ่น P3015dn 5 กลอ่ง

32,300.00 วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 32,207.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 32,207.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

21 ขอสัง่ซือ้ผงหมกึส าหรับเคร่ืองพริน้เตอร์ ยี่ห้อ 

HP รุ่น P3015dn จ านวน 45 กลอ่ง

290,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 289,863.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 289,863.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2555
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

22 ขอสัง่ซือ้ผงหมกึส าหรับเคร่ืองพริน้เตอร์ ยี่ห้อ 

SAMSUNG รุ่น ML-D4550B จ านวน 38 

กลอ่ง

295,200.00 วิธีพิเศษ บริษัทลีก้า บสิสิเนส จ ากัด 

295,191.60

บริษัทลีก้า บสิสิเนส จ ากัด 

295,191.60

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

23 จ้างย้ายอปุกรณ์ Computer สาขากาญจนบรีุ 25,000.00 วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจ ากัด วีท ีเนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 24,824.00

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด วีท ีเนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 24,824.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

24 จ้างย้ายเคร่ือง UPS  สาขากาญจนบรีุ 22,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด 21,400.00

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด 21,400.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

25 ย้ายอปุกรณ์ Computer สาขาสพุรรณบรีุ 24,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จ ากัด 23,165.50

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จ ากัด 23,165.50

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

26 ขอให้ด าเนินการจดัจ้างการย้ายอปุกรณ์ 

Computer สาขาอ่างทอง

23,900.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอนททิี ้คอมพิวเตอร์ จ ากัด 

23,861.00

บริษัท เอนททิี ้คอมพิวเตอร์ จ ากัด 

23,861.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

27 จ้างย้ายเคร่ือง UPS สาขาสขุมุวิท 18,190.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด 18,190.00

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด 18,190.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

28 ขอให้ด าเนินการจดัจ้างการย้ายอปุกรณ์ 

Computer สาขาพะเยา

46,000.00 วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจ ากัด วีท ีเนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 45,796.00

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด วีท ีเนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 45,796.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

29 จ้างย้ายวงจรสื่อสารข้อมลู สาขาพะเยา 5,400.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ 

จ ากัด 5,350.00

บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์

 จ ากัด 5,350.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

30 จดัซือ้หมกึส าหรับ Printer ยี่ห้อ HP รุ่น 

Deskjet 9860

3,600.00 วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด  3,562.03 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด  3,562.03 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2555
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

31 จดัซือ้ License ระบบบริหารจดัการ IT ของ

องค์กร จ านวน 2,000 License

3,200,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สตรีม ไอ ท ีคอลซลัติง้ จ ากัด

 3,188,600.00

บริษัท สตรีม ไอ ท ีคอลซลัติง้ จ ากัด

 3,188,600.00

ซือ้ตอ่เน่ืองจากบริษัทเดิม

32 จดัซือ้และวา่จ้างบ ารุงรักษาระบบศนูย์บริการ

ลกูค้า(Contact Center) แบบประกวดราคา

จดัซือ้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(e-Auction)

20,000,000.00 ประกวดราคา

ซือ้ด้วยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

e-Auction

บริษัท วนัทวูนั คอนแทคส์ จ ากัด 

15,455,394.00 / กิจการค้าร่วม 

D1-RCT 17,700,000.00

บริษัท วนัทวูนั คอนแทคส์ จ ากัด 

15,300,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาต ่าสดุ

33 จ้างย้ายอปุกรณ์ Computer สาขาล าพนู ครัง้

ที่ 3

40,000.00 วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจ ากัด วีท ีเนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 39,376.00

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด วีท ีเนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 39,376.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

34 จ้างย้ายอปุกรณ์ Computer  สขุมุวิท ครัง้ที2่ 

และสขุสวสัดิ์ ครัง้ที่ 2

19,000.00 วิธีตกลงราคา ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี 

จ ากัด 18,725.00

ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี 

จ ากัด 18,725.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

35 ขอให้ด าเนินการจดัจ้างการย้ายอปุกรณ์ 

Computer  สาขาสขุสวสัดิ์ ครัง้ที่ 3

19,000.00 วิธีตกลงราคา ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี 

จ ากัด 18,725.00

ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี 

จ ากัด 18,725.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

36 จดัซือ้ผงหมกึส าหรับ Printer HP รุ่น 

P3015dn จ านวน 10 กลอ่ง

64,414.00 วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 64,414.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 64,414.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ
37 เช่าบริการวงจรสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็ว

สงู (Hi-Speed lnternet) และโทรศพัท์พืน้ฐาน

 ผู้บริหารธนาคาร  6 เลขหมาย

47,000.00  วิธีกรณีพิเศษ บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 

46,737.60

บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 

46,737.60

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดิม



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2555
ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

38 เช่าบริการโทรศพัท์พืน้ฐาน  ผู้บริหารธนาคาร 

5 เลขหมาย

6,500.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) 6,420.00

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) 6,420.00

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดิม

39 เช่าบริการวงจรสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็ว

สงู (Hi-Speed lnternet) ผู้บริหารธนาคาร 5 

เลขหมาย

52,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

51,295.80

บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

51,295.80

เช่าตอ่เน่ืองจากบริษัทเดิม

40 จดัหาเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าตอ่เน่ือง(UPS) 

จ านวน 10 เคร่ือง ให้กับสาขา ในสงักัด ฝ่าย

กิจการสาขาภมิูภาค1.

2,240,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด 2,230,080.00

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด 2,230,080.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

41 ขออนมุตัิวา่จ้างซ่อมแซมแก้ไข Card 

lnterface Fiber ของ Ethernet Switch ชัน้ 17

 อาคาร 2

40,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท จีเอเบลิ จ ากัด 39,376.00 บริษัท จีเอเบลิ จ ากัด 39,376.00 ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

42 ตอ่สญัญาให้บริการ  ETR Gateway 321,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เคลาด์ ครีเอชัน่ จ ากัด 

321,000.00

บริษัท เคลาด์ ครีเอชัน่ จ ากัด 

321,000.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้ด าเนินการ

43 จ้างผู้ออกแบบและประมาณการงบประมาณ

โครงการสร้างอาคารศนูย์คอมพิวเตอร์หลกั 

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

4,600,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท มิตรเทคนิคลัคอนซลัแท้นท์ 

จ ากัด 4,600,000.00

บริษัท มิตรเทคนิคลัคอนซลัแท้นท์ 

จ ากัด 4,500,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

44 จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC All in One) 25 

เคร่ืองและ Printer 5 เคร่ือง

1,100,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด 

1,055,500.00 / บริษัท เอสวีโอเอ 

จ ากัด (มหาชน) 1,008,475.00

บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด 997,450.00 บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อก าหนดและราคาต ่าสดุ


