
แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

1 ขอสั
งเช่าใช้บริการวงจร

สื
อสารข้อมลู จํานวน 128 

วงจร

      5,700,960.00      5,700,960.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยไูนเตด็ อินฟอร์

เมชั
น ไฮเวย์ จํากดั 

5,654,736.00 บาท

บริษัท ยไูนเตด็ 

อินฟอร์เมชั
น 

ไฮเวย์ จํากดั 

5,654,736.00 

บาท

เช่าตอ่เนื
อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั
งเช่าเลขที
         

จพ.(สจส.)381/2560

ลงวนัที
 1/8/2560

2 ขออนมุตัิจดัซื อฮาร์ดดิสก์

เซิร์ฟเวอร์ จํานวน 1 ลกู  

ให้กบัฝ่ายวิชาการและการ

เผยแพร่ โดยวิธีตกลงราคา 

 

           17,655.00 _ วิธีตกลงราคา ร้าน ฮาร์ด ดิสก์ เซิร์ฟ 

17,655.00 บาท

ร้าน ฮาร์ด ดิสก์ 

เซิร์ฟ 17,655.00

 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั
งเช่าเลขที
         

จพ.(สจส.)383/2560

ลงวนัที
 1/8/2560

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

3 ขออนมุตัิจดัซื อตู้  Kiosk 

Digital Signagl Interactive

 จํานวน 2 เครืFอง

         350,000.00         324,210.00 บริษัท Thaiway 

Products จํากดั 

324,210.00 บาท

บริษัท Thaiway 

Products จํากดั 

324,210.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)385/2560

ลงวนัที
 2/8/2560

4 ขอสัFงจ้างปรับปรุงระบบบน

เครืFอง CDM ยีFห้อ NCR 

จํานวน 32 เครืFอง

      4,600,000.00      4,600,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอน็ซีอาร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

2,503,800.00 บาท

บริษัท เอน็ซีอาร์ 

(ประเทศไทย) 

จํากดั 

2,503,800.00 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)386/2560

ลงวนัที
 2/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

5 ขออนมุตัิจดัจ้างบริษัท

ภายนอกดําเนินการขนย้าย

และติดตั งอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์ จากศนูย์ DEC 

อมตะนคร ไปติดตั งทีFศนูย์

วิเคราะห์สินเชืFอ DE ชลบรุี 

โดยวิธีตกลงราคา

           26,750.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล เอม็ ซิส

เตม็ส์ เทคโนโลยี จํากดั   

26,750.00

บริษัท ทริปเปิล 

เอม็ ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จํากดั 

  26,750.00

ต้นเรื
องแจ้ง

ให้ดําเนินการ

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)387/2560

ลงวนัที
 3/8/2560

6 ขออนมุตัิจ้างบริษัทภายนอก

ดําเนินการขนย้ายและติดตั ง

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ไปพื นทีF

ชัFวคราวและ   ย้ายกลบัหลงั

ปรับปรุงแล้วเสร็จของสาขา

เชียงใหมแ่ละสาขาอดุรธานี 

โดยวิธีตกลงราคา

54,570.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เจ.ที.เอส ซิสเท็ม

อินทรีเกรท จํากดั 

54,570.00 บาท

บริษัท เจ.ที.เอส 

ซิสเท็มอินทรีเกรท

 จํากดั 

54,570.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)395/2560

ลงวนัที
 4/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

7 ขออนมุตัิจดัซื ออปุกรณ์

สํารองข้อมลูแบบแถบ

แมเ่หลก็ (Tape LTO5) 

จํานวน 400 ม้วน  โดยวิธี

พิเศษ 

                        

      3,000,000.00 291,040.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีก้า บิสสิเนส 

จํากดั 290,000.00 บาท

บริษัท ลีก้า บิส

สิเนส จํากดั 

290,000.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)396/2560

ลงวนัที
 4/8/2560

8 ขอสัFงเช่าใช้บริการคูส่ายใย

แก้วนําแสง (Dark Fiber 

Optical) สําหรับใช้เชืFอมตอ่

ระหว่างศนูย์คอมพิวเตอร์

หลกัสํานกังานใหญ่กบัศนูย์

คอมพิวเตอร์สํารอง ถนน

พิบลูสงคราม เป็นระยะเวลา

 3 ปี

      2,677,140.00      2,677,140.00 วิธีกรณีพิเศษ บริษัท ทีโอที จํากดั 

(มหาชน) 2,677,140.00

 บาท

บริษัท ทีโอที 

จํากดั (มหาชน) 

2,677,140.00 

บาท

เช่าตอ่เนื
อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)397/2560

ลงวนัที
 4/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

9 ขออนมุตัิจ้างจดัทํา

แอปพลิเคชัFนเพืFอใช้

ประชาสมัพนัธ์ในงาน

มหกรรมทางการเงิน  

ประจําปี 2560  โดยวิธีพิเศษ

1,100,000.00 1,100,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อี ไอ บิซ จํากดั 

1,070,000.00 บาท

บริษัท อี ไอ บิซ 

จํากดั 

1,070,000.00 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งจ้างเลขที
          

จพ.(สจส.)398/2560

ลงวนัที
 4/8/2560

10 ขออนมุตัิซื อการใช้บริการ

ใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ (CA)

 โดยวิธีตกลงราคา

9,737.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั 

(มหาชน) 9,737.00 บาท

บริษัท เน็ตเบย์ 

จํากดั (มหาชน) 

9,737.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งซื ?อเลขที
          

จพ.(สจส)399/2560

ลงวนัที
 4/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

11 ขออนมุตัิจดัจ้าง Upgrade 

Windows XP เป็น  

Windows 7 ทีFเครืFอง

คอมพิวเตอร์ของสาขา  

จํานวน 101 สาขา โดยวิธี

พิเศษ

400,000.00 400,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอสวีโอเอ จํากดั 

(มหาชน) 399,966.00 

บาท

บริษัท เอสวีโอเอ 

จํากดั (มหาชน) 

399,966.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)400/2560

ลงวนัที
 4/8/2560

12 ขออนมุตัิจดัซื อหมกึพิมพ์

สําหรับเครืFองพิมพ์สี ยีFห้อ 

Canon Image CLASS 

MF8210cn จํานวน 5 ตลบั

15,500.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอน็.แมค็เน็ท 

เซน็เตอร์ จํากดั 

12,561.80 บาท

บริษัท ที.เอน็.

แมค็เน็ท เซน็เตอร์

 จํากดั 

12,561.80 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)401/2560

ลงวนัที
 4/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

13 ขออนมุตัิจดัซื อและว่าจ้าง

บริการบํารุงรักษาและ

ซอ่มแซมแก้ไขอปุกรณ์

สืFอสารระบบ ITMX   ด้วย

วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(e-Auction)

14,323,200.00 14,323,200.00 วิธีอิเลก็ทรอนิกส์ บริษัท อินเตอร์เนชัFนแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จํากดั 

13,800,000.00 บาท 

บริษัท รูธ วิคเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

13,843,200.00 บาท 

บริษัท มินท์คอร์ปอเรชัFน 

จํากดั 14,050,000.00 

บาท

บริษัท อินเตอร์

เนชัFนแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ 

จํากดั 

13,800,000.00 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคา

ตํ
าสดุและไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อสั
งจ้างเลขที
  

 จพ.(สจส)402/2560

ลงวนัที
 7/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

14 ขออนมุตัิจดัซื อและว่าจ้าง

บํารุงรักษาเครืFองจ่าย

กระแสไฟฟ้าแบบตอ่เนืFอง 

(UPS) จํานวน 9 เครืFอง เป็น

เวลา 4 ปี  สําหรับยกระดบั/

เปิดสาขาและศนูย์วิเคราะห์

สินเชืFอ (Data Entry) ในปี 

2560

3,040,000.00 3,404,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ซินโดม 

อิเลคทรอนิกส์ อินดสัตรี 

จํากดั   2,979,008.40 

บาท

บริษัท ซินโดม 

อิเลคทรอนิกส์ 

อินดสัตรี จํากดั 

2,979,008.40   

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อเลขที
          

จพ.(สจส)403/2560

ลงวนัที
 7/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

15 ขออนมุตัิว่าจ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขอปุกรณ์สืFอสารข้อมลู 

สําหรับยกระดบั/เปิดสาขา

และศนูย์วิเคราะห์สินเชืFอ 

(Data Entry) ในปี 2560

3,810,000.00 3,810,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อินเตอร์เนชัFนแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จํากดั 

3,729,872.00 บาท

บริษัท อินเตอร์

เนชัFนแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ 

จํากดั 

3,729,872.00 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อเลขที
          

จพ.(สจส)404/2560

ลงวนัที
 9/8/2560

16 ขออนมุตัิจดัซื อซอฟต์แวร์ 

SQL Server Database 

License จํานวน 9 Licenses

  โดยวิธีพิเศษ

900,000.00 900,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอม็ เอฟ อี ซี 

จํากดั (มหาชน)  

878,853.06 บาท บริษัท 

ไอเอฟเอส จํากดั 

929,616.00 บาท บริษัท

 สตรีม ไอ.ที.คอนซลัติ ง 

จํากดั 899,549.00 บาท

บริษัท เอม็ เอฟ อี

 ซี จํากดั 

(มหาชน)  

878,853.06 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคา

ตํ
าสดุและไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส)4102560  

ลงวนัที
 11/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

17 ขออนมุตัิเช่าใช้บริการเครืFอง

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์

ภายนอกเพืFอเพิFม

ประสิทธิภาพเว็บไซต์ธนาคาร

 2 เว็บไซต์ เป็นระยะเวลา 3 

ปี โดยวิธีพิเศษ

2,889,000.00 2,889,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย จํากดั 

(มหาชน) 2,889,000.00

 บาท

บริษัท 

อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย 

จํากดั (มหาชน) 

2,880,000.00 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งเช่าเลขที
          

จพ.(สจส.)411/2560

 ลงวนัที
 11/8/2560

18 ขออนมุตัิจดัซื อ Software :

UltraEdit Suite จํานวน 5 ชดุ

 ของฝ่ายพฒันาระบบ

สารสนเทศ  โดยวิธีตกลง

ราคา 

                             

50,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท อินเทลเลค็ท์ ซิส

เทมส์ จํากดั 42,800.00 

บาท

บริษัท อินเทล

เลค็ท์ ซิสเทมส์ 

จํากดั 42,800.00

 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)412/2560

ลงวนัที
 11/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

19 ขออนมุตัิจ้างบริษัทภายนอก

ดําเนินการขนย้ายและติดตั ง

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ไปพื นทีF

ชัFวคราวและย้ายกลบัหลงั

ปรับปรุงแล้วเสร็จของสาขา

หาดใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา 

25,894.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล เอม็ ซิส

เตม็ส์ เทคโนโลยี จํากดั 

25,894.00 บาท

บริษัท ทริปเปิล 

เอม็ ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จํากดั

 25,894.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งจ้างเลขที
          

จพ.(สจส.)413/2560

ลงวนัที
 15/8/2560

20 ขออนมุตัิจดัจ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

ระบบจดัลําดบันดัหมายการ

ทํานิติกรรมลกูค้าสินเชืFอ เป็น

ระยะเวลา 2 ปี

834,600.00 834,600.00 วิธีพิเศษ บริษัท อินสไปเรชัFน 

เทคโนโลยี จํากดั 

802,500.00 บาท

บริษัท อินสไป

เรชัFน เทคโนโลยี 

จํากดั 

802,500.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)415/2560

ลงวนัที
 16/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

21 ขออนมุตัิเช่าวงจรสืFอสาร

ข้อมลูหลกั สําหรับสาขา

เซน็ทรัล พลาซา เวสเกต 

ความเร็ว 3 Mpbs. จํานวน 1

 วงจร  

297,752.00 297,752.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 

คอร์ปอเรชัFน จํากดั 

297,752.00 บาท

บริษัท ทรู 

อินเทอร์เน็ต คอร์

ปอเรชัFน จํากดั 

297,752.00 บาท

เช่าตอ่เนื
อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั
งเช่าเลขที
        

จพ.(สจส.)416/2560

 ลงวนัที
 16/8/2560

22 ขออนมุตัิเช่าวงจรสืFอสาร

ข้อมลูหลกั สําหรับสาขาใน

เขตภมูิภาค ความเร็ว 3 

Mpbs. จํานวน 3 วงจร

832,032.00 832,032.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยไูนเตด็ อินฟอร์

เมชัFน ไฮเวย์ จํากดั 

832,032.00 บาท

บริษัท ยไูนเตด็ 

อินฟอร์เมชัFน 

ไฮเวย์ จํากดั 

832,032.00 บาท

เช่าตอ่เนื
อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั
งเช่าเลขที
          

จพ.(สจส.)417/2560

ลงวนัที
 16/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

23 ขออนมุตัิจดัจ้างขนย้าย

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ไปยงั

ศนูย์คอมพิวเตอร์หลกัของ

ธนาคาร โดยวิธีพิเศษ  

            

4,800,000.00 4,800,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

4,708,000.00 บาท 

บริษัท ฟจูิตส ึ(ประเทศ

ไทย) จํากดั 

4,601,000.00 บาท  

บริษัท เอม็ เอฟ ซี จํากดั 

(มหาชน) 4,385,930.00

 บาท บริษัท เคจี ดาต้า 

บริษัท เคจี ดาต้า 

เซิร์ฟ จํากดั 

3,934,000 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคา

ตํ
าสดุและไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)418/2560

ลงวนัที
 17/8/2560

24 ขออนมุตัิจ้างขนย้ายและ

ติดตั งเครืFองคอมพิวเตอร์ 

พร้อมเดินสาย Data และ

เดินสาย Power  ของสาขา

ยอ่ยนครพนม โดยวิธีตกลง

ราคา

13,910.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เจ.ที.เอส ซิสเท็ม

อินทรีเกรท จํากดั  

13,910.00 บาท

บริษัท เจ.ที.เอส 

ซิสเท็มอินทรีเกรท

 จํากดั  

13,910.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งจ้างเลขที
          

 จพ.(สจส.)

422/2560ลงวนัที
 

17/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

25 ขออนมุตัิจดัซื อเครืFอง  

Passbook Tally รุ่น T5040 

จํานวน 3 เครืFอง พร้อม

รับประกนัความชํารุด

บกพร่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี

100,500.00 100,500.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ยิบอินซอย จํากดั 

100,500.00 บาท

บริษัท ยิบอินซอย

 จํากดั 

100,500.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อเลขที
           

จพ.(สจส.)423/2560

ลงวนัที
 18/8/2560

26 ขออนมุตัิจดัซื อเครืFองอา่น

บาร์โค้ด (Bacode Reader) 

ยีFห้อ CINO รุ่น F680 จํานวน

 4 เครืFอง

10,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไบนารี เทค จํากดั

 10,000.00 บาท

บริษัท ไบนารี 

เทค จํากดั 

10,000.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)424/2560

ลงวนัที
 18/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

27 ขออนมุตัิจดัซื อเครืFอง Tablet

 ยีFห้อ Apple รุ่น iPad Pro 

10.5 นิ ว พร้อมอปุกรณ์เสริม

 จํานวน 2 ชดุ ให้กบั

กรรมการธนาคารทีFได้รับการ

แตง่ตั งใหม ่โดยวิธีตกลงราคา

88,000.00 85,380.00 วิธีตกลงราคา บริษัท สพุรีม ดิสทิบิวชัFน 

(ไทยแลนด์)จํากดั 

66,980.00 บาท บริษัท

เอส พี วี ไอ จํากดั 

(มหาชน) 73,830.00 บาท

บริษัท สพุรีม 

ดิสทิบิวชัFน (ไทย

แลนด์)จํากดั 

66,980.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคา

ตํ
าสดุและไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อเลขที
           

จพ.(สจส.)425/2560

ลงวนัที 18/8/2560

28 ขออนมุตัิจดัจ้างอพัเกรด

ระบบ LMS และพฒันา Web

 Portal ของฝ่ายพฒันาและ

บริหารการเรียนรู้ โดยวิธี

พิเศษ

1,391,000.00 1,391,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เลิร์นเทค 

1,391,000จํากดั  บาท

บริษัท เลิร์นเทค 

จํากดั 

1,337,500.00 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งจ้างเลขที
          

 จพ.(สจส.)

426/2560ลงวนัที
 

18/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

29 ขออนมุตัิว่าจ้างซอ่มแซม

กลอ่งธนบตัรของเครืFอง ATM

 ยีFห้อ Wincor Nixdorf 

จํานวน 2กลอ่ง   โดยวิธีตก

ลงราคา

28,890.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท คอนโทรล ดาต้า 

(ประเทศไทย) จํากดั 

28,890.00 บาท

บริษัท คอนโทรล

 ดาต้า (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

28,890.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)427/2560

ลงวนัที
 18/8/2560

30 ขออนมุตัิว่าจ้างซอ่มแซม

กลอ่งธนบตัรของเครืFอง ATM

 ยีFห้อ Wincor Nixdorf 

จํานวน 5กลอ่ง โดยวิธีตกลง

ราคา

35,310.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท คอนโทรล ดาต้า 

(ประเทศไทย) จํากดั 

35,310.00 บาท

บริษัท คอนโทรล

 ดาต้า (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

35,310.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)428/2560

ลงวนัที
 18/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

31 ขออนมุตัิจดัจ้างขนย้าย 

ปรับปรุงสี พร้อมติดตั งเครืFอง

 ATM เครืFอง CDM  และ

เครืFอง PBM ณ ทีFทําการ

สาขา จํานวน 3 แห่ง  โดยวิธี

ตกลงราคา 

108,337.50 108,337.50 วิธีตกลงราคา บริษัท กรีนคอนแทร็คท์ 

จํากดั  108,337.50 บาท

บริษัท กรีนคอน

แทร็คท์ จํากดั  

108,337.50 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งจ้างเลขที
        

จพ.(สจส.)429/2560

ลงวนัที
 18/8/2560

32 ขออนมุตัิจดัซื อเครืFอง 

Scanner ยีFห้อ Fujitsu รุ่น 

Fi-7140 จํานวน 3 เครืFอง 

ให้กบัสาขาบ้านบงึ สาขาสนั

ทราย และสาขาสโุขทยั โดย

วิธีตกลงราคา

87,272.70 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)

จํากดั 87,272.70 บาท

บริษัท ริโก้ 

(ประเทศไทย)

จํากดั 87,272.70

 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)430/2560

ลงวนัที
 18/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

33 ขออนมุตัิจดัซื อ IPad Pro 

พร้อมอปุกรณ์ จํานวน 26 

เครืFอง จํานวน 26 เครืFอง     

โดยวิธีตกลงราคา 

850,000.00 748,800.06 วิธีพิเศษ บริษัท สพุรีม ดิสทิบิวชัFน 

(ไทยแลนด์) จํากดั 

748,800.06 บาท

บริษัท สพุรีม 

ดิสทิบิวชัFน (ไทย

แลนด์) จํากดั 

748,800.06 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อเลขที
          

จพ.(สจส.)431/2560

ลงวนัที
 18/8/2560

34 ขออนมุตัิจดัจ้างพฒันา 

Course Ware  สําหรับ

ฝึกอบรมผ่านระบบ e- 

Learning    หลกัสตูร

 “CG & Ethic for GHBank” 

   โดยวิธีพิเศษ

481,500.00 481,500.00 วิธีพิเศษ บริษัท เลิร์นเทค จํากดั 

481,500.00 บาท

บริษัท เลิร์นเทค 

จํากดั 

481,500.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งจ้างเลขที
        

จพ.(สจส.)432/2560

ลงวนัที
 18/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

35 ขออนมุตัิจ้างบริษัทภายนอก

ดําเนินการขนย้ายและติดตั ง

เครืFองคอมพิวเตอร์ไปพื นทีF

ทําการชัFวคราว  และย้าย

กลบัหลงัปรับปรุงแล้วเสร็จ

ของสาขาพระราม 6  โดยวิธี

ตกลงราคา

13,910.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เจ.ที.เอส ซิสเท็ม

อินทรีเกรท จํากดั 

13,910.00 บาท

บริษัท เจ.ที.เอส 

ซิสเท็มอินทรีเกรท

 จํากดั 

13,910.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)433/2560

ลงวนัที
 21/8/2560

36 ขออนมุตัิจ้างบริษัทภายนอก 

 ติดตั งระบบงานประมลู

ทรัพย์ งานบ้านธอส. เอก็ซ์โป 

ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาติ

สิริกิติ{ โดยวิธีตกลงราคา  

14,980.00           _ วิธีตกลงราคา งบริษัท ทริปเปิล เอม็ ซิส

เตม็ส์ เทคโนโลยี จํากดั 

14,980.00 บาท

งบริษัท ทริปเปิล 

เอม็ ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จํากดั

 14,980.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งจ้างเลขที
   จพ.

(สจส.)434/2560ลง

วนัที
 21/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

37 ขออนมุตัิจดัซื อและว่าจ้าง

บริการบํารุงรักษาระบบ

คลงัข้อมลูเพืFอการตรวจสอบ 

(Data Warehouse for 

Auditing) ด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Auction)

9,800,000.00 9,800,000.00 e-Auction เอฟ ไอ คอนซอเตียม  

8,600,000 บาท           

บริษัท เอม็ เอฟ อี ซี 

จํากดั(มหาชน) 

9,660,495.00 บาท

เอฟ ไอ คอน

ซอเตียม            

8,600,000 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคา

ตํ
าสดุและไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อสั
งจ้างเลขที
  

 จพ.(สจส.)

438/2560ลงวนัที
 

21/8/2560

38 ขออนมุตัิจ้างพฒันาระบบ 

AUDIT  SUPPORT 

SYSTEM  ระยะทีF 2  โดยวิธี

500,000.00        500,000.00        วิธีพิเศษ บริษัท เอสแคป โซลชูัFนส์

 จํากดั 500,000.00 บาท

บริษัท เอสแคป 

โซลชูัFนส์ จํากดั 

500,000.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)439/2560

ลงวนัที
 21/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

39 ขอสัFงซื อเครืFอง Tablet 

จํานวน 10 เครืFอง พร้อม

อปุกรณ์เสริม

400,000.00        392,600.00        วิธีพิเศษ บริษัท สพุรีม ดิสทิบิวชัFน 

(ไทยแลนด์) จํากดั 

350,900.00 บาท บริษัท 

เอส พี วี ไอ จํากดั 

(มหาชน) 360,590.00 

บาท

บริษัท สพุรีม 

ดิสทิบิวชัFน (ไทย

แลนด์) จํากดั 

350,900.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคา

ตํ
าสดุและไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)440/2560

ลงวนัที
 21/8/2560

40 ขออนมุตัิจดัจ้างพฒันา

คณุลกัษณะการใช้งาน

เพิFมเติมของระบบใบเสร็จ

ชําระเงินกู้ อิเลก็ทรอนิกส์ 

(GHBank Smart Receipt) 

โดยวิธีตกลงราคา

99,510.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท โมจิโต้ 

เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั

 99,510.00 บาท

บริษัท โมจิโต้ 

เอน็เตอร์เทนเมนท์

 จํากดั 

99,510.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)443/2560

ลงวนัที
 22/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

41 ขออนมุตัิจดัจ้างขนย้าย 

ปรับปรุงสี ATM CDM และ 

PBM ของสาขาพทัยา โดย

วิธีตกลงราคา

53,607.00           _ วิธีตกลงราคา งบริษัท กรีนคอนแทร็คท์ 

จํากดั 53,607.00 บาท

บริษัท กรีนคอน

แทร็คท์ จํากดั 

53,607.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)444/2560

ลงวนัที
 22/8/2560

42 ขอสัFงซื อและสัFงจ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขเครืFอง Passbook 

Printer จํานวน 4 เครืFอง เป็น

เวลา 5 ปี (สาขายอ่ยสนั

ทรายและสาขายอ่ยสโุขทยั)

201,000.00        201,000.00        วิธีตกลงราคา บริษัท ยิบอินซอย จํากดั 

201,000.00 บาท

บริษัท ยิบอินซอย

 จํากดั 

201,000.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อและสั
งจ้าง

เลขที
 จพ.(สจส.)

445/2560              

ลงวนัที
 22/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

43 ขอสัFงซื อเครืFองอา่นบาร์โค้ด 

(Barcode Reader) ยีFห้อ 

CINO รุ่น F680 จํานวน 2 

เครืFอง (สาขายอ่ยสนัทราย

และสาขายอ่ยสโุขทยั)

5,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ไบนารี เทค จํากดั

 5,000.00 บาท

บริษัท ไบนารี 

เทค จํากดั 

5,000.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)446/2560

ลงวนัที
 22/8/2560

44 ขออนมุตัิจดัจ้างซอ่มแซม

เครืFองบริการเงินดว่น

อตัโนมตัิ (ATM) ของสาขา

สกลนคร  โดยวิธีตกลงราคา  

                            

62,809.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท คอนโทรล ดาต้า 

(ประเทศไทย) จํากดั 

62,809.00 บาท

บริษัท คอนโทรล

 ดาต้า (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

62,809.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)447/2560

ลงวนัที
 22/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

45 ขอสัFงซื อเครืFองอา่นบาร์โค้ด 

(Barcode Reader) ยีFห้อ 

CINO รุ่น F680 จํานวน 4 

เครืFอง (สาขายอ่ยเพิร์ล

แบงค์คอ็ก)

10,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไบนารี เทค จํากดั

 10,000.00 บาท

บริษัท ไบนารี 

เทค จํากดั 

10,000.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)448/2560

ลงวนัที
 22/8/2560

46 ขอสัFงซื อเครืFองพิมพ์บตัรชําระ

เงินกู้  GHB Pay Card ยีFห้อ 

ZEBRA ZXP3 รุ่น Single 

sided(สาขายอ่ยเพิร์ลแบงค์

คอ็ก)

48,449.98           _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ บิส

ซิเนส โซลชูัFน แอนด์

เซอร์วิสเซส จํากดั 

48,449.98 บาท

บริษัท แอดวานซ์

 บิสซิเนส โซลชูัFน

 แอนด์เซอร์วิส

เซส จํากดั 

48,449.98 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)449/2560

ลงวนัที
 22/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

47 ขอสัFงซื อเครืFองอา่นบตัร

สมาร์ทการ์ด ยีFห้อ ACS รุ่น 

ACR-39Uจํานวน 6 เครืFอง 

(สาขายอ่ยเพิร์ลแบงค์คอ็ก)

6,000.00             _ วิธีตกลงราคา บริษัท เดอะ คอมพีท 

เทคโนโลยี จํากดั 

6,000.00 บาท

บริษัท เดอะ 

คอมพีท 

เทคโนโลยี จํากดั

 6,000.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)450/2560

ลงวนัที
 22/8/2560

48 ขอจดัซื อเครืFองอา่นบตัร 

Smart Card Reader รุ่น 

ACR39U จํานวน 3 เครืFอง 

พร้อมรับประกนัคณุภาพเป็น

เวลา 1 ปี (สาขายอ่ยบ้านบงึ)

3,000.00             _ วิธีตกลงราคา บริษัท เดอะ คอมพีท 

เทคโนโลยี จํากดั 

3,000.00 บาท

บริษัท เดอะ 

คอมพีท 

เทคโนโลยี จํากดั

 3,000.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)451/2560

ลงวนัที
 22/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

49 ขอสัFงซื อและสัFงจ้าง

เครืFองพิมพ์ Passbook 

Printer ยีFห้อ Tally รุ่น T5040

 จํานวน 1 เครืFอง (สาขายอ่ย

บ้านบงึ)

50,250.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท ยิบอินซอย จํากดั 

50,250.00 บาท

บริษัท ยิบอินซอย

 จํากดั 

50,250.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)452/2560

ลงวนัที
 22/8/2560

50 ขออนมุตัิจดัซื อผงหมกึ 

สําหรับเครืFองพิมพ์ Laser-A4

  ยีFห้อ  HP  รุ่น LaserJet  

Pro M501N จํานวน 144 

กลอ่ง   โดยวิธีพิเศษ

998,496.00        998,496.00        วิธีพิเศษ บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์

เนชัFนแนล จํากดั  

998,352.00 บาท

บริษัท โอ จี เอ 

อินเตอร์เนชัFนแนล

 จํากดั  

998,352.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)453/2560

ลงวนัที
 22/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

51 ขอสัFงซื อ Harddisk SSD 

ความจ ุ500 GB และ

หน่วยความจํา RAM ความจุ

 8 GB สําหรับเครืFอง

คอมพิวเตอร์ MacBook Pro

 15

17,655.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท เอสพี วี ไอ จํากดั 

(มหาชน) 17,655.00 บาท

บริษัท เอสพี วี ไอ

 จํากดั (มหาชน) 

17,655.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)454/2560

ลงวนัที
 22/8/2560

52 ขอสัFงซื อและสัFงจ้างบริการ

บํารุงรักษาเครืFองชําระหนี 

เงินกู้  (Loan Re Payment 

Machine:LRM) จํานวน 80 

เครืFอง

53,400,000.00   53,240,000.00   วิธีพิเศษ บริษัท ดาต้าวนั เอเชีย 

(ประเทศไทย) จํากดั 

51,625,360.00 บาท

บริษัท ดาต้าวนั 

เอเชีย (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

51,625,360.00 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อสั
งจ้างเลขที
  

 จพ.(สจส.)

455/2560ลงวนัที
 

23/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

53 ขออนมุตัิว่าจ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขระบบป้องกนัไวรัส 

สแปมเมล์ และ Content 

Filtering วงเงินรวมทั งสิ น 

2,043,700.- บาท โดยวิธี

พิเศษ

2,050,000.00     2,043,700.00     วิธีพิเศษ บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอน

ซลัติ ง จํากดั 2,043,700 

บาท

บริษัท สตรีม ไอ.

ที. คอนซลัติ ง 

จํากดั 2,043,700

 บาท

ว่าจ้าง

ตอ่เนื
องจาก

บริษัทเดิม

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)456/2560

ลงวนัที
 24/8/2560

54 ขออนมุตัิเช่าวงจรสืFอสาร

ข้อมลูสํารอง เพืFอยกระดบั/

เปิดสาขาและศนูย์วิเคราะห์

สินเชืFอ (Data Analysis and

 Entry Center) ในปี 2560 

จํานวน 4 วงจร เป็นเวลา 3 ปี

820,800.00        820,800.00        วิธีกรณีพิเศษ บริษัท กสท โทรคมนาคม

 จํากดั        748,800.00

 บาท

บริษัท กสท 

โทรคมนาคม 

จํากดั 

748,800.00 บาท

เช่าตอ่เนื
อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั
งเช่าเลขที
         

จพ.(สจส.)457/2560

ลงวนัที
 24/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

55 ขออนมุตัิว่าจ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไข MA ระบบ COACH

840,000.00        832,914.75        วิธีพิเศษ บริษัท ภมูิซอฟต์ จํากดั 

832,914.75 บาท

บริษัท ภมูิซอฟต์ 

จํากดั 

832,914.75 บาท

ว่าจ้าง

ตอ่เนื
องจาก

บริษัทเดิม

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)458/2560

ลงวนัที
 25/8/2560

56 ขออนมุตัิว่าจ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขเครืFองปรับสมดุคูฝ่าก

อตัโนมตัิ (PBM) จํานวน 10 

เครืFอง เป็นระยะเวลา 4 ปี 

โดยวิธีพิเศษ

500,000.00        500,000.00        วิธีพิเศษ บริษัท พอยท์ ไอที คอน

ซลัทิFง จํากดั 500,000.00

 บาท

บริษัท พอยท์ ไอที

 คอนซลัทิFง จํากดั

 500,000.00 บาท

ว่าจ้าง

ตอ่เนื
องจาก

บริษัทเดิม

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)459/2560

ลงวนัที
 28/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

57 ขออนมุตัิจดัซื ออปุกรณ์

คอมพิวเตอร์ประจํารถโมบาย

 จํานวน 6 ชดุ โดยวิธีพิเศษ

2,100,000.00     1,500,000.00     วิธีพิเศษ บริษัท เอสวีโอเอ จํากดั 

(มหาชน) 1,346,274 .00

 บาท

บริษัท เอสวีโอเอ 

จํากดั (มหาชน) 

1,346,274 .00 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อเลขที
         

จพ.(สจส.)460/2560

ลงวนัที
 28/8/2560

58 ขออนมุตัิจดัซื อและว่าจ้าง

บริการบํารุงรักษาระบบ 

Electronic Report เป็นเวลา

 4 ปี เพืFอใช้งานทดแทนระบบ

เดิม จากบริษัท สตรีม ไอ.ที.

คอนซลัติ ง จํากดั โดยวิธีพิเศษ

7,500,000.00     7,499,886.80     วิธีพิเศษ บริษํท สตรีม ไอ.ที.คอน

ซลัติ ง จํากดั 

7,498,560.00 บาท

บริษัท สตรีม ไอ.

ที.คอนซลัติ ง 

จํากดั 

5,128,283.00 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งซื ?อสั
งจ้างเลขที
  

 จพ.(สจส.)

462/2560ลงวนัที
 

29/8/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

59 ขออนมุตัิจดัจ้างทําแผน 

Digital Marketing เพืFอ

สนบัสนนุ Digital 

Transformation โดยวิธีพิเศษ

      1,200,000.00      1,200,000.00 วิธีพิเศษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

 1,136,000.00 บาท 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

 1,170,000.00 บาท 

บริษัท แกลลพั จํากดั 

5,500,000.00 บาท

มหาวิทยาลยัธรรม

ศาสตร์ 

1,136,000.00 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคา

ตํ
าสดุและไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)463/2560

ลงวนัที
 29/8/2560

60 ขออนมุตัิจดัจ้างขนย้าย 

ปรับปรุงสี พร้อมติดตั งเครืFอง

 ATM /CDM /PBM จํานวน 

23 สาขา  โดยวิธีพิเศษ

                   

      1,111,997.50      1,111,997.50 วิธีพิเศษ บริษัท กรีนคอนแทร็คท์ 

จํากดั  1,111,997.50 

บาท

บริษัท กรีนคอน

แทร็คท์ จํากดั  

1,111,997.50 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั
งจ้างเลขที
         

จพ.(สจส.)464/2560

ลงวนัที
 31/8/2560


