
แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วิธีซือ้/จ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

1 ขออนมุตัเิช่าพืน้ทีอ่าคารศนูย์

คอมพิวเตอร์พิบลูสงคราม 

ธนาคารกรุงไทยเป็นเวลา 3 ปี

วธีิกรณีพิเศษ 23,688,000.00  ธ.กรุงไทย 23,688,000.00 ธ.กรุงไทย 23,688,000.00 เช่าตอ่เน่ืองจาก

บริษัทเดิม

2 ขออนมุตัเิช่าใช้บริการคูส่ายใยแก้วน า

แสง (Dark Fiber Optic) จาก บริษัท 

ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เป็นเวลา 3 ปี

วธีิพิเศษ 7,499,844.00    บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ 

จ ากดั (มหาชน)7,499,844.00

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ 

จ ากดั (มหาชน)5,760,000.00

เช่าตอ่เน่ืองจาก

บริษัทเดิม

3 ขออนมุตัจิดัจ้างรือ้ถอน ขนย้ายเคร่ือง 

ATM จากทีท่ าการสาขาพทัลงุ (เดมิ) 

และน าไปตดิตัง้ทีท่ าการสาขาพทัลงุ 

(ใหม)่

วธีิตกลงราคา 20,000.00         หจก โกมล เทรดดิง้17,500.00

บาท/ บ.บญุมามฟูอิงแอนด์สโต

เรจ จ ากดั 26,500.00

หจก โกมล เทรดดิง้17,500.00

บาท

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อก าหนดและ

ราคาต ่าสดุ

4 ขออนมุตัเิช่าใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมลู

 จ านวน 42 วงจร

วธีิพิเศษ 4,098,528.00    ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ 

จ ากดั 4,098,528.00

ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์

 จ ากดั  4,098,528.00

เช่าตอ่เน่ืองจาก

บริษัทเดิม

5 ขออนมุตัเิช่าใช้บริการคูส่ายใยแก้วน า

แสง (Dark Fiber Optic) จาก บริษัท ที

โอที จ ากดั (มหาชน) เป็นเวลา 3 ปี โดย

วธีิกรณีพิเศษ

วธีิกรณีพิเศษ 6,548,400.00    บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 

6,548,400.00

บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 

5,238,720.00

เช่าตอ่เน่ืองจาก

บริษัทเดิม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2557

ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วิธีซือ้/จ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2557

ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

6 ขออนมุตัเิช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต3G+

บนรถ Mobile Banking1 ระยะเวลา 1 ปั

วธีิตกลงราคา 11,000.00         บริษัท เรียล มฟู จ ากดั

10,259.16

บริษัท เรียล มฟู จ ากดั

10,259.16

เช่าตอ่เน่ืองจาก

บริษัทเดิม

7 ขอจดัซือ้ฮาร์ดดสิก์แบบพกพาตอ่

ภายนอก (External HDD) ยี่ห้อ 

SEGATE

วธีิตกลงราคา 12,000.00         บ.นิมเบิล คอปเรชนั จ ากดั 

12,626.00 / บ.ลก้ีา บิสสเินส 

จ ากดั 12,000.00

บ.ลก้ีา บิสสเินส จ ากดั 

12,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อก าหนดและ

ราคาต ่าสดุ

8 ขออนมุตัเิช่าใช้วงจรสื่อสารข้อมลู 

จ านวน15 วงจร

วธีิกรณีพิเศษ 3,524,580.00    บ.กสท โทรคมนาคม จ ากดั 

(มหาชน)3,524,580.00

บ.กสท โทรคมนาคม จ ากดั 

(มหาชน)3,524,580.00

เช่าตอ่เน่ืองจาก

บริษัทเดิม

9 ขออนมุตัจิดัซือ้ External Harddisk 

จ านวน 4 เคร่ือง

วธีิตกลงราคา 10,000.00         บ.ลก้ีา บิสเนส จ ากดั 9,587.20

 / บ.สหธุรกิจ จ ากดั 10,272

บ.ลก้ีา บิสเนส จ ากดั 9,587.20 บริษัทเสนอตรง

ตามข้อก าหนดและ

ราคาต ่าสดุ

10 ขออนมุตัจิดัซือ้อปุกรณ์ทีใ่ช้ผลติสื่อ

สิ่งพิมพ์ ประชาสมัพนัธ์

วธีิตกลงราคา 150,000.00       บ.ลก้ีา บิสนิส จ ากดั 76,210.75 บ.ลก้ีา บิสนิส จ ากดั 76,210.75 บริษัทเสนอตรง

ตามข้อก าหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

11 ขอสัง่ซือ้หมึกคอมพิวปริน้ SP40 Plus 

จ านวน 420 กลอ่ง

วธีิพิเศษ 296,604.00       บ.ลก้ีา บิสสเินส จ ากดั

296,604.00

บ.ลก้ีา บิสสเินส จ ากดั

296,604.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อก าหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วิธีซือ้/จ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2557

ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

12 จดัซือ้คา่ลขิสทิธ์ิโปรแกรมระบบตัว๋

สญัญาใช้เงิน Bonanza (FDR) พร้อม

ตดิตัง้เพ่ิมทีศ่นูย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 

(DR Site)

วธีิพิเศษ 1,249,417.60    บริษัท เวล็ธ์   แมเนจเม้นท์  ซิส

เท็ม  จ ากดั  1,249,417.60

บริษัท เวล็ธ์   แมเนจเม้นท์  ซิส

เท็ม  จ ากดั  1,249,417.60

จดัซือ้จากเจ้าของ

ผลิตภณัฑ์

13 การจดัจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

แก้ไขระบบตัว๋สญัญาใช้เงิน Bonanza 

(FDR) ทัง้ระบบ ระยะเวลา 5 ปี

วธีิพิเศษ 5,679,672.14    บริษัท เวล็ธ์   แมเนจเม้นท์  ซิส

เท็ม  จ ากดั 5,679,672.14

บริษัท เวล็ธ์   แมเนจเม้นท์  ซิส

เท็ม  จ ากดั 5,679,672.14

วา่จ้างตอ่เน่ืองจาก

บริษัทเดิม

14 ขออนมุตัจิดัจ้างบริษัทภายนอก

ด าเนินการอปุกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ 

Setup ระบบ Computer งานประมลู

ทรัพย์ธนาคาร ครัง้ที ่2/2557

วธีิตกลงราคา 15,000.00         บ.ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จ ากดั 12,840.00

บ.ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จ ากดั 12,840.00

ต้นเร่ืองแจ้งให้

ด าเนินการ

15 ขอให้ด าเนินการจดัจ้างย้ายอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์ ธนาคาร สาขายอ่ย

หนองคาย

วธีิตกลงราคา 30,000.00         บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเท็ม 

เทคโนโลยี จ ากดั 40,125.00 / 

บริษัท เอนทิที ้คอมพิวเตอร์ 

จ ากดั 28,676.00

บริษัท เอนทิที ้คอมพิวเตอร์ 

จ ากดั 28,676.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อก าหนดและ

ราคาต ่าสดุ



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วิธีซือ้/จ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2557

ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

16 ขอให้ด าเนินการจดัจ้างย้ายอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์ ธนาคารสาขายอ่ยยโสธร

วธีิตกลงราคา 30,000.00         บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเท็ม 

เทคโนโลยี จ ากดั 34,240.00 / 

หจก. วทีี เนทเวร์ิค เซอร์วสิ 

27,000.00

หจก. วทีี เนทเวร์ิค เซอร์วสิ 

27,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อก าหนดและ

ราคาต ่าสดุ

17 ขอให้ด าเนินการจดัจ้างย้ายวงจรสื่อสาร

ข้อมลูของธนาคารฯ สาขายอ่ย

หนองคาย ไปยงัทีท่ าการชัว่คราว

วธีิตกลงราคา 6,500.00           บริษัท ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ 

ไฮเวย์ จ ากดั 6,420.00

บริษัท ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ 

ไฮเวย์ จ ากดั 6,420.00

ต้นเร่ืองให้แจ้ง

ด าเนินการ

18 ขอให้ด าเนินการจดัจ้างย้ายวงจรสื่อสาร

ข้อมลูส ารองของธนาคารฯ สาขายอ่ย

หนองคาย ไปยงัทีท่ าการชัว่คราว

วธีิตกลงราคา 4,300.00            บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั

 (มหาชน) 4,280.00

 บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากดั (มหาชน) 4,280.00

ต้นเร่ืองให้แจ้ง

ด าเนินการ

19 จดัซือ้อปุกรณ์ทีใ่ช้ผลติสื่อสิ่งพิมพ์ 

ประชาสมัพนัธ์

วธีิตกลงราคา 12,000.00         บ.นิมเบิล คอปอเรชนั จ ากดั 

10,967.50

บ.นิมเบิล คอปอเรชนั จ ากดั 

10,967.50

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อก าหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

20 ขอจดัซือ้หมึกพิมพ์ส าหรับจดัท าใบกิตติ

บตัร 4 กลอ่ง

วธีิตกลงราคา 8,000.00           บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั7,837.75 บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั7,837.75 บริษัทเสนอตรง

ตามข้อก าหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วิธีซือ้/จ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2557

ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

21 ขออนมุตัจิดัซือ้โปรแกรม SPSS พร้อม 

User License 1 License

วธีิตกลงราคา 118,000.00       บ. บิสซิเนส แอพพลเิคชัน่ จ ากดั

 110,526.80 / บ.ลก้ีา บิสสเินส 

จ ากดั 299,364.60

บ. บิสซิเนส แอพพลเิคชัน่ จ ากดั

 110,526.80

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อก าหนดและ

ราคาต ่าสดุ

22 ขออนมุตัจิดัซือ้ External Harddisk ให้

ส านกักรรมการผู้จดัการ

วธีิตกลงราคา 2,500.00           บ.ลก้ีา บิสเนส จ ากดั2,396.80 /

 บ.สหธุรกิจ จ ากดั 2,589.40 /

บ.ลก้ีา บิสเนส จ ากดั2,396.80 บริษัทเสนอตรง

ตามข้อก าหนดและ

ราคาต ่าสดุ

23 ขออนมุตัจิดัซือ้เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 1 

เคร่ือง พร้อมหมึก 2 ชดุและเคร่ือง 

Scanner จ านวน 1 เคร่ือง

วธีิตกลงราคา 60,000.00         บ.ลก้ีา บิสสเินส จ ากดั

56,110.80 /

บ.ลก้ีา บิสสเินส จ ากดั 

53,474.50

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อก าหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

24 ขออนมุตัจิดัซือ้ผ้าหมึก Ricoh จ านวน 4

 กลอ่ง

วธีิตกลงราคา 43,000.00         บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

42,693.00

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

42,693.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อก าหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

25 ขออนมุตัจิดัซือ้ Software SPSS จ านวน

 1 License

วธีิตกลงราคา 116,000.00       บ.บิสสเินส แอพพลเิคชนั จ ากดั

 110,526.08

บ.บิสสเินส แอพพลเิคชนั 

จ ากดั110,526.08

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อก าหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ



แบบสขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วิธีซือ้/จ้ำง วงเงินประมำณ
(รำคำกลำง)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2557

ส่วนจัดหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

26 จดัซือ้เคร่ือง Printer Color Laserjet 

จ านวน 1 เคร่ือง

วธีิตกลงราคา 30,600.00         บ.ลก้ีา บิสสเินส จ ากดั 

29,500.00

บ.ลก้ีา บิสสเินส จ ากดั 

29,500.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อก าหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ


