
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อผงหมึก SAMSUNG รุน 
MLT-D307E  จํานวน 54 
กลอง

495,752.40         495,752.40         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 
495,752.40

บริษัทโฟทีกา 
จํากัด 495,752.40

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
4000000301         
ลงวันที่ 2/04/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 ซื้อระบบ Mobile Application
 Banking พรอมวาจาง
บํารุงรักษา 4 ป

     88,000,000.00 83,700,000.00    วิธีคัดเลือก บริษัท ดาตาวัน เอเชีย 
(ประเทศไทย) จํากัด 
77,997,864.00         
บริษัท ไฮปอร โซลูชั่นส 
จํากัด 59,509,360.00 
บริษัท โปรเฟสชั่นนัล 
คอมพิวเตอร จํากัด  
71,000,000.00 บริษัท 
ศูนยประมวลผล จํากัด 
69,999,999.00

บริษัท ไฮปอร 
โซลูชั่นส จํากัด 
59,509,360.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง
 และเสนอ
ราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4100001255         
ลงวันที่ 2/04/2561    
และ 4100001256     
ลงวันที่ 2/04/2561

3 ซื้อเครื่องสํารองขอมูล (NAS)
 จํานวน 1 เครื่อง พรอม 
Harddisk จํานวน 4 ตัว 
ใหกับฝายสอบทานสินเชื่อ

40,000.00            _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด      
แนสชอป ดอทเน็ท 
37,500.00

หางหุนสวนจํากัด 
     แนสชอป ดอท
เน็ท 37,500.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4000000309          
ลงวันที่ 3/04/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 ซื้อหมึกปริ้นเตอรสี ย่ีหอ HP 
จํานวน 3 ตลับ

10,213.15            _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
10,213.15

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 10,213.15

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4000000315         
ลงวันที่ 4/04/2561

5 จัดจางขนยาย ปรับปรุงสี 
พรอมติดต้ังเครื่อง 
ATM/CDM/PBM และLRM 
จํานวน 92 สาขา

3,206,000.00      3,206,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  โกมล เวิรค จํากัด 
2,589,254.48           
บริษัท กรีนคอนแทร็คท 
จํากัด 2,689,338.00   
หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส 
3,545,747.00

บริษัท  โกมล 
เวิรค จํากัด 
2,535,900.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4100001270         
ลงวันที่ 9/04/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 ซื้อผงหมึก SAMSUNG รุน 
MLT-D201L จํานวน 52 กลอง

491,660.00         491,660.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 
491,660.00

บริษัท โฟทีกา 
จํากัด 491,660.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่         
4000000326         
ลงวันที่ 11/04/2561

7 จางพัฒนาการโอนเงินแบบ 
Actual Account และการโอน
เงิน PromptPay อ่ืน ผาน 
Internet Mobile Banking

6,300,000.00            6,200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สตรีมไอ.ท.ีคอน
ซัลต้ิง จํากัด 6,201,720.00

บริษัท สตรีมไอ.
ท.ีคอนซัลต้ิง 
จํากัด 
6,201,720.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4100001284         
ลงวันที่ 17/04/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 ซื้อผงหมึก SAMSUNG รุน 
MLT-D307E จํานวน 54 กลอง

495,752.40         495,752.40         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 
495,752.40

บริษัท โฟทีกา 
จํากัด 495,752.40

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4000000343         
ลงวันที่ 18/04/2561

9 ซื้อ Softwere Adobe 
Creative Cloud 1 License

35,310.00            _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 
(มหาชน) 35,310.00

บริษัท เอส พี วี ไอ
 จํากัด (มหาชน) 
35,310.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4000000349         
ลงวันที่ 19/04/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 ซื้ออุปกรณเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน 1/2561 จํานวน 
10 รายการ

99,996.85            _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด เอส เจอ
เนอรัล จํากัด 99,996.85

บริษัท เอส แอนด 
เอส เจอเนอรัล 
จํากัด 99,996.85

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4000000351         
ลงวันที่ 19/04/2561

11 ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม  Adobe
 Creative Cloud  จํานวน 5 
License และอัพเกรดลิขสิทธิ์
โปรแกรมจัดการสี EFI 
Colorproof

235,400.00         235,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 
(มหาชน) 235,400.00

บริษัท เอส พี วี ไอ
 จํากัด (มหาชน) 
235,400.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่           
4000000356         
ลงวันที่ 19/04/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 ซื้อเครื่องอานบารโคด 
(Barcode Scanner)  จํานวน
 5 เครื่อง

24,000.00 24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบนารี เทค จํากัด 
24,000.00

บริษัท ไบนารี เทค
 จํากัด 24,000.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4000000357         
ลงวันที่ 20/04/2561

13 เชาวงจรสื่อสารขอมูลหลัก 
กทม.และปริมณฑล 67 วงจร

3,415,440.00      3,415,440.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต 
คอรปอเรชั่น จํากัด 
3,415,440.00

บริษัท ทรู 
อินเทอรเน็ต คอร
ปอเรชั่น จํากัด 
3,415,440.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4100001292         
ลงวันที่ 20/04/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14 จางขนยาย ปรับปรุงสี พรอม
ติดต้ังเครื่อง ATM สาขาพิจิตร

34,721.50            _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนคอนแทร็คท 
จํากัด 34,721.50

บริษัท กรีนคอน
แทร็คท จํากัด 
34,721.50

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4000000360         
ลงวันที่ 23/04/2561

15 ซื้อผงหมึก ย่ีหอ HP รุน 
CF287XC (Pro M501N) 
จํานวน 72 กลอง

499,176.00         499,176.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอ จี เอ อินเตอร 
เนชั่นแนล จํากัด 
499,176.00

บริษัท โอ จี เอ 
อินเตอร เนชั่น
แนล จํากัด 
499,176.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4000000362         
ลงวันที่ 23/04/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 ซื้อผงหมึก ย่ีหอ SAMSUNG 
จํานวน 4,600 กลอง

33,176,500.00    33,176,500.00    วิธีคัดเลือก บริษัท โฟทีกา จํากัด 
33,176,500.00

บริษัท โฟทีกา 
จํากัด 
33,176,500.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
3000000003         
ลงวันที่ 25/04/2561

17 ซื้อผงหมึก ย่ีหอ HP รุน 87XC
 จํานวน 1,000 กลอง

       6,923,000.00       6,923,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท โอ จี เอ อินเตอร 
เนชั่นแนล จํากัด 
6,923,872.40

บริษัท โอ จี เอ 
อินเตอร เนชั่น
แนล จํากัด 
6,923,872.40

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
3000000005         
ลงวันที่ 25/04/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 เชาวงจรสื่อสารขอมูล
ความเร็วสูงวงจรหลัก (Main 
Link) สําหรับสาขาในเขต
ภูมิภาค จํานวน 126 วงจร

5,824,224.00      5,824,224.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร
เมชั่น ไฮเวย จํากัด 
3,615,872.40

บริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอรเมชั่น 
ไฮเวย จํากัด 
3,615,872.40

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4100001302         
ลงวันที่ 26/04/2561

19 ซื้อ External Harddisk 
จํานวน 5 เครื่อง

9,000.00              _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 
8,827.50

บริษัท โฟทีกา 
จํากัด 8,827.50

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4000000383         
ลงวันที่ 27/04/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20 เชาใชบริการ Hi-Speed 
Internet สําหรับผูบริหาร
ระดับสูงของธนาคาร เปน
ระยะเวลา 1 ป จํานวน 19 
วงจร

228,000.00         228,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต 
คอรปอเรชั่น จํากัด 
438,640.08

บริษัท ทรู 
อินเทอรเน็ต คอร
ปอเรชั่น จํากัด 
219,320.04

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4100001310         
ลงวันที่ 30/04/2561

21 จางผูใหบริการรับ-สงขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส เปน
ระยะเวลา 1 ป

          334,910.00          334,910.00 วิธีพิเศษ บริษัท เคลาด ครีเอชั่น 
จํากัด 339,410.00

บริษัท เคลาด ครี
เอชั่น จํากัด 
339,410.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4100001314         
ลงวันที่ 30/04/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22 จางผูใหบริการฐานขอมูล
รายชื่อผูกอการราย 
(Sanction Lists) และรายชื่อ
ผูมีสถานภาพทางการเมือง 
(PEPs) ป 2561 เปน
ระยะเวลา 1 ป

          952,300.00          952,300.00 วิธีพิเศษ บริษัท เคลาด ครีเอชั่น 
จํากัด 952,300.00

บริษัท เคลาด ครี
เอชั่น จํากัด 
952,300.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4100001315         
ลงวันที่ 30/04/2561


