
แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วิธีซือ้/จ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

1 ขออนมุตัจิดัซือ้ Flash Drive ของฝ่าย

การบญัชี ขนาด 16GB จํานวน 11 อนั /

 32GB จํานวน 5 อนั

วิธีตกลงราคา 5,000.00           บริษัท ลีก้า บสิสิเนส จํากดั 

4,558.20 / บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั 6,398.60

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส จํากดั 

4,558.20

บริษัท เสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาตํ่าสดุ

2 ขออนมุตัวิา่จ้างบํารุงรักษาและ

ซอ่มแซมแก้ไขห้องมัน่คง (Strong 

Room) สําหรับระบบคอมพิวเตอร์ เป็น

เวลา 4 ปี

วิธีพิเศษ 2,566,600.00    บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิม

ปอร์ต จํากดั 2,694,900.00

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิม

ปอร์ต จํากดั 2,566,600.00

วา่จ้างตอ่เนื่อง

จากบริษัทเดมิ

3 ขออนมุตัจิดัจ้างดําเนินการตดิตัง้

เดนิสาย Data และ Power ให้กบั

สํานกังานเขต 4 สาขาอบุลราชธานี

จํานวน 3 จดุ และสาขาบ้านฉาง จํานวน

 5 จดุ

วิธีตกลงราคา 35,000.00         บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จํากดั 25,680.00 / 

บริษัท คอทแคช เทคโนโลยี 

จํากดั 32,100.00

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จํากดั 25,680.00

บริษัท เสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาตํ่าสดุ

4 ขออนมุตัเิชา่วงจรสื่อสารข้อมลูสํารอง 

สําหรับเปิดสาขาใหม ่ในปี 2557 จํานวน

 12 วงจร เป็นระยะเวลา 3 ปี

 โดยวิธีกรณีพิเศษ 3,000,000.00    บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 3,758,400.00 /

 บริษัท  กสท โทรคมนาคม 

จํากดั (มหาชน) 2,819,664.00

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั

 (มหาชน) 2,819,664.00

บริษัท เสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาตํ่าสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วิธีซือ้/จ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 ขออนมุตัเิชา่วงจรสื่อสารข้อมลูหลกั 

สําหรับเปิดสาขาใหม ่ในปี 2557 จํานวน

 5 วงจร เป็นระยะเวลา 3 ปี

วิธีพิเศษ 1,500,000.00    บริษัท ทรู ยนูิเวอร์แซลคอนเวอร

เจ้น 1,463,760.00

บริษัท ทรู ยนูิเวอร์แซลคอนเวอร

เจ้น 1,463,760.00

เชา่จากบริษัทเดมิ

6 ขออนมุตัเิชา่วงจรสื่อสารข้อมลูหลกั 

สําหรับเปิดสาขาใหม ่ในปี 2557 จํานวน

 7วงจร เป็นเวลา 3 ปี

วิธีพิเศษ 2,000,000.00    บริษัท ยไูนเตด็ อินฟอเมชัน่ 

ไฮเวย์ จํากดั 1,941,408.00

บริษัท ยไูนเตด็ อินฟอเมชัน่ 

ไฮเวย์ จํากดั 1,941,408.00

เชา่จากบริษัทเดมิ

7 ขออนมุตัจิดัซือ้ External Harddisk และ

 Flash Drive ของฝ่ายกํากบัการ

ปฏิบตังิาน

วิธีตกลงราคา 5,000.00           บริษัท ลีก้า บสิสิเนส จํากดั 

4,848.75 / บ.สหธุรกิจ จํากดั 

4,922.00

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส จํากดั 

4,848.75

บริษัท เสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาตํ่าสดุ

8 ซือ้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ของ Capture 

Device สําหรับสาขายอ่ยเซ็นทรัล

พลาซา่ ศาลายา

วิธีตกลงราคา 250,000.00       บริษัท คอมพิวเตอร์ ยเูนี่ยน 

จํากดั 135,000.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ ยเูนี่ยน 

จํากดั 135,000.00

ซือ้ตอ่เนื่องจาก

บริษัทเดมิ

9 ขออนมุตัจิดทะเบียนชื่อโดเมนเนม 

"Ghbanksmart.com" สําหรับระบบ 

Internet & Mobile Banking เป็นเวลา 7

 ปี

วิธีตกลงราคา 10,000.00         บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 จํากดั(มหาชน) 8,025.00

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 จํากดั(มหาชน) 5,992.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วิธีซือ้/จ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 ขออนมุตัจิดัจ้างบริการบํารุงรักษาและ

ซอ่มแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศสําหรับ

ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ ชัน้7 อาคาร2 

(Precision Air จํานวน 1 เครื่อง)

วิธีพิเศษ 207,000.00       บริษัท ซินเนอร์ไจซ์ โปรไวด์ 

เซอร์วิส จํากดั 197,999.22

บริษัท ซินเนอร์ไจซ์ โปรไวด์ 

เซอร์วิส จํากดั 197,999.22

บริษัท เสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

11 ขออนมุตัจิดัจ้างตรวจสอบชอ่งโหวแ่ละ

ทดสอบการบกุรุกระบบสารสนเทศ

สําคญัของ ธอส.

วิธีพิเศษ 900,000.00       บริษัท อี-ซี.โอ.พี.ฯจํากดั

937,855.00 / บริษัท อีซีควิริตีฯ้

 จํากดั 649,944.75 / บริษัท ที-

เน็ต จํากดั 751,044.00 / บริษัท

 โอเพน่วิชัน่ จํากดั 630,000.00

บริษัท โอเพน่วิชัน่ จํากดั 

630,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด 

และราคาตํ่าสดุ

12 ขออนมุตัจิดัจ้างพฒันาเว็บไซต์ GHB 

Drive โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 80,000.00         บริษัท เอเวอร์รี่ตงิโอเค จํากดั 

79,180.00

บริษัท เอเวอร์รี่ตงิโอเค จํากดั 

79,180.00

วา่จ้างตอ่เนื่อง

จากบริษัทเดมิ

13 ขออนมุตัจิดัจ้างพฒันาเว็ปไซตื 

GHBHome Family Plus โดยวิธีตกลง

ราคา

วิธีตกลงราคา 50,000.00         บริษัท เอเวอร์รี่ตงิ โอเค จํากดั 

48,150.00

บริษัท เอเวอร์รี่ตงิ โอเค จํากดั 

48,150.00

วา่จ้างตอ่เนื่อง

จากบริษัทเดมิ

14 ขออนมุตัเิชา่วงจรสื่อสาร ICAS & 

ICMG สํารอง จากธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย ไปยงั ศนูย์คอมพิวเตอร์สํารอง เป็น

ระยะเวลา 3 ปี

วิธีพิเศษ 230,000.00       บริษัท ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ 

ไฮเวย์ จํากดั 223,416.00

บริษัท ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ 

ไฮเวย์ จํากดั 223,416.00

เชา่ตอ่เนื่องจาก

บริษัทเดมิ



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วิธีซือ้/จ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 ขออนมุตัเิชา่วงจรสื่อสาร ICAS & 

ICMG สํารอง จากธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย ไปยงั ศนูย์คอมพิวเตอร์สํารอง เป็น

เวลา 3 ปี

วิธีพิเศษ 300,000.00       บริษัท ทรู ยนูิเวอร์แซล คอน

เวอร์เจ้นซ์ จํากดั 292,752.00

บริษัท ทรู ยนูิเวอร์แซล คอน

เวอร์เจ้นซ์ จํากดั 292,752.00

เชา่ตอ่เนื่องจาก

บริษัทเดมิ

16 ขออนมุตัจิดัซือ้โทรทศัน์วงจรปิด ประจํา

ชัน้ 11 อาคาร 1

วิธีตกลงราคา 116,000.00       บริษัท ไทยซีคอมพิทกัษ์กิจ 

จํากดั119,443.40 / บริษัท เปโต

 ไอที จํากดั 112,564.00

บริษัท เปโต ไอที จํากดั 

112,564.00

บริษัท เสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาตํ่าสดุ

17 ขออนมุตัเิชา่ใช้ระบบ Internet สําหรับ

ตดิตัง้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด ประจําชัน้

 11 อาคาร 1

วิธีตกลงราคา 50,000.00         บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 

46,384.50

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 

46,384.50

บริษัท เสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

18 ขออนมุตัจิ้างซอ่มสาย Fiber Optic ของ

ระบบคอมพิวเตอร์ที่อาคาร 1 ชัน้ 1

วิธีตกลงราคา 12,500.00         ห้างหุ้นสว่นจํากดั วีที เนทเวิร์ค 

เซอวิส 12,500.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดัวีที เนทเวิร์ค 

เซอวิส 12,500.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

19 ขออนมุตัจิดัจ้างขนย้ายพร้อมปรับปรุงสี

เครื่อง ATM ของสาขาหนองคายและ

สาขายโสธร

วิธีตกลงราคา 35,000.00         ห้างหุ้นสว่นจํากดั มณีวฒันา 

ลอจิสตกิส์ 33,529.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั มณีวฒันา 

ลอจิสตกิส์ 33,529.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วิธีซือ้/จ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20 ขออนมุตัวิา่จ้างบํารุงรักษาและ

ซอ่มแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ PASSBOOK

 จํานวน 45 เครื่อง ยี่ห้อ TALLY 

GENICOM 5040

วีธีพิเศษ 346,680.00       บริษัท ยิบอินซอย จํากดั 

346,680.00

บริษัท ยิบอินซอย จํากดั 

346,680.00

จ้างตอ่เนื่องจาก

บริษัทเดมิ

21 ขออนมุตัวิา่จ้างบํารุงรักษา Software 

Package ระบบบญัชีธนาคารอาคาร

สงเคราะห์

วิธีพิเศษ 1,117,800.00    บริษัท เอเอสเอพี โซลชูัน่ส์ 

จํากดั1,117,800.00

บริษัท เอเอสเอพี โซลชูัน่ส์ 

จํากดั1,117,800.00

จ้างตอ่เนื่องจาก

บริษัทเดมิ

22 ขออนมุตัจิดัซือ้ผงหมกึสําหรับ

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ 

SAMSUNG รุ่น MLD4550B จํานวน 38

 กลอ่ง

วิธีพิเศษ 295,191.60       บริษัท ลีก้า บสิสิเนส จํากดั 

295,191.60

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส จํากดั

295,191.60

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

23 ขออนมุตัเิชา่ใช้บริการวงจรสื่อสาร

ข้อมลูอินเทอร์เน็ต เป็นระยะเวลา 3 ปี

วิธีพิเศษ 3,505,320.00    บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 จํากดั (มหาชน) 3,505,320.00

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 จํากดั (มหาชน) 3,466,800.00

เชา่ตอ่เนื่องจาก

บริษัทเดมิ

24 ขออนมุตัจิดัซือ้อปุกรณ์เครื่อง Drum 

จํานวน 2 อนั พร้อม หมกึพิมพ์สี 16ตลบั

วิธีตกลงราคา 60,000.00         บริษัท ลีก้า บสิสิเนส จํากดั 

58,600.00

บริษัท ลีก้า บสิสเินส จํากดั 

58,600.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วิธีซือ้/จ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25 ขออนมุตัจิดัซือ้ eToken จํานวน 10 ตวั วิธีตกลงราคา 20,000.00         thai Digital ID Co.,Ltd. 

19,153.00

thai Digital ID Co.,Ltd. 

19,153.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

26 ขออนมุตัจิดัซือ้เครื่องใช้สํานกังาน วิธีตกลงราคา 22,380.00         บริษัท เอส พี วี ไอ จํากดั 

(มหาชน) 17,610.00

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากดั 

(มหาชน) 17,610.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

27 ขออนมุตัซิือ้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อม

วา่จ้างบริการบํารุงรักษาเครื่อง Capture

 Device สําหรับสาขายอ่ยบิก๊ซีราชดําริ

วิธีตกลงราคา 180,000.00       บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูนี่ยน 

จํากดั 180,000.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูนี่ยน 

จํากดั 180,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

28 ขออนมุตัจิดัซือ้เครื่องพิมพ์บตัรชําระ

เงินกู้  สําหรับสาขายอ่ยบญุสมัพนัธ์

วิธีตกลงราคา 48,450.00         Advanced Business Solution 

and Service Co.,LTD 

48,450.00

Advanced Business Solution 

and Service Co.,LTD 

48,450.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ


