
แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วิธีซือ้/จ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

1 ขออนมุตัิจดัซือ้หมกึสาํหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ 

SAMSUNG รุ่น 3820nd จํานวน 128 กลอ่ง

วิธีพิเศษ 497,164.80           บจ.ลกี้า บิสเนส 497,164.80 บจ.ลกี้า บิสเนส 497,164.80 บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ป2 ขออนมุตัิจดัซือ้ผงหมกึสาํหรับเครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น 

MLD4550B จํานวน 64 กลอ่ง

วิธีพิเศษ 497,164.80           บจ.ลกี้า บิสสเินส 497,164.80 บจ.ลกี้า บิสสเินส 497,164.80 บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

3 ขออนมุตัิจดัซือ้อปุกรณ์สาํรองข้อมลูแบบแถบ

แมเ่หลก็ จํานวน 400 ม้วน  โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 280,000.00           บจ.ลกี้า บิสสเินส261,080.00/ 

บจ.สหธุรกิจ 262,792.00/ บจ.เอ็มบี

เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 291,040.00

บจ.ลกี้า บิสสเินส261,080.00 บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาตํ่าสดุ

4 ขออนมุตัิวา่จ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข

ระบบคอมพิวเตอร์ของระบบ Open Source 

Mail

วิธีพิเศษ 160,500.00           บริษัท ไอซ์ โซลชูัน่ จํากดั 

160,500.00

บริษัท ไอซ์ โซลชูัน่ จํากดั 

160,500.00

เป็นบริษัทคูส่ญัญา

เดิม ที่ธนาคารเคย

วา่จ้าง และราคา

สญัญาเทา่เดิม

5 ขออนมุตัิจดัจ้างที่ปรึกษาช่วยคดัเลอืก และ 

Implement ระบบ ERP และระบบ HR

วิธีกรณีพิเศษ 14,000,000.00     ศนูย์วิชาการแหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 14,000,000.00

ศนูย์วิชาการแหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 13,950,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วิธีซือ้/จ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 ขออนมุตัิจดัซือ้และวา่จ้างบริการบํารุงรักษา

อปุกรณ์สือ่สาร (Router, Ethernet Switch 

และ Proxy Server) สาํหรับเปิดสาขาใหม ่ปี 

2557 จํานวน 6 สาขายอ่ย สงักดั สป1.และ 

สป.2 โดยวิธีพิเศษ MA4 ปี

วิธีพิเศษ 4,919,040.00       บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล เน็ตเวิร์ค 

ซิสเต็ม จํากดั 4,134,960.00

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล เน็ตเวิร์ค 

ซิสเต็ม จํากดั 4,134,960.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

7 จดัซือ้ผ้าหมกึ P/B TALLY GENICOM 5040 

จํานวน 500 ตลบั

วิธีพิเศษ 240,750.00           บริษัท กนกสนิ เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต

 จํากดั 240,750.00

บริษัท กนกสนิ เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต

 จํากดั 240,750.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

8 ขออนมุตัิจดัซือ้เครื่อง Tablet จํานวน 2 ชดุ วิธีตกลงราคา 50,000.00             บริษัท สหธรุกิจ จํากดั43,067.50 บริษัท สหธรุกิจ จํากดั43,067.50 บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

9 ขออนมุตัิวา่จ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข

ระบบการจดัเก็บและเรียกใช้ข้อมลู เงินฝาก - 

เงินกู้  ย้อนหลงัของธนาคาร

วิธีพิเศษ 1,960,000.00       บริษัท ยิบอินซอย จํากดั 

1,960,000.00

บริษัท ยิบอินซอย จํากดั 

1,960,000.00

วา่จ้างตอ่เนื่องจาก

บริษัทเดิม



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วิธีซือ้/จ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 ขออนมุตัิจดัซือ้เครื่องกระจายสญัญาณ 

(Splitter) จํานวน 1 เครื่อง

วิธีตกลงราคา 3,100.00               บริษัท ลกี้า บิสสเินส จํากดั 3,028.10 บริษัท ลกี้า บิสสเินส จํากดั 

3,028.10

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

11 ขออนมุตัจิดัซือ้หมกึสาํหรับเครื่องพริน้เตอร์ 

ยี่ห้อ HP รุ่น Color LaserJet CP2025 

จํานวน 4 กลอ่ง

วิธีตกลงราคา 13,738.80             บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 13,738.80 บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 13,738.80 บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

12 ขออนมุตัิจดัซือ้หมกึพิมพ์ ยี่ห้อ HP Color 

LaserJet Pro MFP M177 fw จํานวน 19 

กลอ่ง

วิธีตกลงราคา 36,000.00             บริษัท ลกี้า บิสสเินส จํากดั 

34,860.60

บริษัท ลกี้า บิสสเินส จํากดั 

34,860.60

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

13 ขออนมุตัิจ้างย้ายวงจรสือ่สารข้อมลูหลกัของ

สาขายอ่ยหนองคาย และสาขายอ่ยศรีษะเกษ

 ไปที่ทําการที่ปรับปรุงใหม่

วิธีตกลงราคา 12,840.00             บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ 

จํากดั12,840.00

บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์

 จํากดั12,840.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

14 ขออนมุตัิจ้างย้ายวงจรสือ่สารข้อมลูสาํรอง

ของสาขายอ่ยหนองคาย และสาขายอ่ย

ศรีษะเกษ ไปที่ทําการที่ปรับปรุงใหม่

วิธีตกลงราคา 8,560.00               บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั 

(มหาชน) 8,560.00

 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั 

(มหาชน) 8,560.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วิธีซือ้/จ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 ขออนมุตัิจดัจ้างบริษัทภายนอกดําเนินการ

ติดตัง้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์และ Setup ระบบ

คอมพิวเตอร์ งานทดสอบแผนฉกุเฉินด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปฏิบตัิ

วิธีตกลงราคา 16,050.00             บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จํากดั 16,050.00

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จํากดั 16,050.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

16 ขออนมุตัิจดัจ้างรือ้ถอนขนย้ายเครื่อง ATM 

ของสาขาหนองคาย

วิธีตกลงราคา 20,000.00             ห้างหุ้นสว่นจํากดั มณีวฒันา ลอจิ

สติกส์ 19,172.00 บาท / ห้าง

หุ้นสว่นจํากดั โกมล เทรดดิง้ 

21,000.00 / บริษัท บญุมามฟูอิง

แอนด์สโตเรจ จํากดั 19,900.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั มณีวฒันา ลอจิ

สติกส์ 19,172.00 บาท

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาตํ่าสดุ

17 ขออนมุตัิจดัซือ้ชดุคอนโซลเพื่อติดตัง้

คอมพิวเตอร์ สาํหรับ ห้องคอมพิวเตอร์ 

อาคาร2 ชัน้ 7

วิธีพิเศษ 200,000.00           บริษัท กนกสนิ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต

 จํากดั 208,650.00

บริษัท กนกสนิ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต

 จํากดั 208,650.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนกและ

ราคาตํ่าสดุ

18 ขออนมุตัิจดัจ้างย้ายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

สาขายอ่ยยโสธร

วิธีตกลงราคา 30,000.00             /ห้างหุ้นสว่นจํากดั วีทีเนทเวิร์ค 

เซอวิส 27,00.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั วีทีเนทเวิร์ค 

เซอร์วิส27,000.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

19 ขออนมุตัิจดัจ้างย้ายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

สาขายอ่ยหนองคาย

วิธีตกลงราคา 30,000.00             บริษัท เอนทิที ้คอมพิวเตอร์ จํากดั 

28,676.00

บริษัท เอนทิที ้คอมพิวเตอร์ จํากดั 

28,676.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

20 ขออนมุตัิจดัจ้างย้ายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

และสาขายอ่ยศรีษะเกษ

วิธีตกลงราคา 30,000.00             บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จํากดั 26,215.00

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จํากดั 26,215.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

21 ขออนมุตัิจดัจ้างรือ้ถอนขนย้ายเครื่อง ATM 

ของสาขาศรีษะเกษ และสาขายโสธร

วีธีตกลงราคา 36,118.00             ห้างหุ้นสว่นจํากดั มณีวฒันา ลอจิ

สติกส์ 36,118.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั มณีวฒันา ลอจิ

สติกส์ 36,118.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ
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ลาํดับ

ที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วิธีซือ้/จ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22 ขออนมุตัิจดัซือ้หมกึสขีอง Printer Samsung 

รุ่น CLP-775ND จํานวน 2 ชดุ

วิธีตกลงราคา 40,000.00             บริษัท ลกี้า บิสเนส จํากดั 19,602.40 บริษัท ลกี้า บิสเนส จํากดั 19,602.40 บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาตํ่าสดุ

23 ขออนมุตัิซือ้หมกึเครื่องปริน้ท์ Epson TX400 

และ Epson L210 จํานวน 5 ชดุ

วิธีตกลงราคา 7,000.00               บริษัท ลกี้า บิสสเินส จํากดั 6,698.20 บริษัท ลกี้า บิสสเินส จํากดั 

6,698.20

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

24 ขออนมุตัิจดัซือ้ผงหมกึสาํหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Samsung รุ่น MLD 4550D

 จํานวน 64 กลอ่ง

โดยวิธีพิเศษ 497,164.80           บริษัท ลกี้า บิสสเินส จํากดั 

497,164.80

บริษัท ลกี้า บิสสเินส จํากดั 

497,164.80

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

25 ขออนมุตัิจดัจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการ

ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการที่ดีทัว่ทัง้

องค์กร (บริษัท Acorn Marketing & 

Research Consultants CO.,Ltd)

วิธีพิเศษ 4,600,000.00       บริษัท เอคอร์น มาร์เก็ตติง้ แอนด์ รี

เสริ์ช คอนซลัแทนส์ จํากดั 

4,550,000.00

บริษัท เอคอร์น มาร์เก็ตติง้ แอนด์ รี

เสริ์ช คอนซลัแทนส์ จํากดั 

4,550,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

26 ขออนมุตัิจดัจ้างทําการวิเคราะห์ความ

แตกตา่งของข้อมลูสาํหรับการพฒันา Credit 

Scoring (Gap Aanlysis)

วิธีพิเศษ 6,500,000.00       บริษัท วนัโอวนั โกลเบิล้ จํากดั 

6,400,000.00 / บริษัท ไพรัซวอเตอร์

เฮาส์คเูปอร์ เอฟเอเอส จํากดั 

5,500,000.00

บริษัท วนัโอวนั โกลเบิล้ จํากดั 

4,877,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาตํ่าสดุ



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วิธีซือ้/จ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 ขออนมุตัิจดัซือ้และวา่จ้างบริการบํารุงรักษา

และซอ่มแซมแก้ไข ระบบบตัรคิว (Queuing 

System) จากบริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั

วิธีพิเศษ 7,500,000.00       บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั 7,450,000.00

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั 7,450,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

28 ขออนมุตัิตอ่อายสุมาชิกของ Truehits.net 

เป็นระยะเวลา 4 ปี

วิธีตกลงราคา 6,000.00               บริษัท ศนูย์วิจยันวตักรรม

อินเทอร์เน็ตไทย จํากดั 6,000

บริษัท ศนูย์วิจยันวตักรรม

อินเทอร์เน็ตไทย จํากดั 6,000

ตอ่อายจุากบริษัท

เดิม

29 ขออนมุตัิจ้างเก็บอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และ

อปุกรณ์สือ่สารของศนูย์บริการธนาคาร OSS

 ที่ควบรวม จํานวน 7 แหง่

วิธีตกลงราคา 200,000.00           บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็ม 

เทคโนโลยี จํากดั 186,971.80 / 

บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล 

จํากดั 202,337.00

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็ม 

เทคโนโลยี จํากดั 186,971.80

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาตํ่าสดุ

30 ขออนมุตัิจดัซือ้หมกึพิมพ์ ยี่ห้อ HP และ 

Canon จํานวน 415 กลอ่ง

วิธีพิเศษ 250,000.00           บริษัท ลกี้า บิสสเินส จํากดั

210,249.65

บริษัท ลกี้า บิสสเินส จํากดั

210,249.65

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

31 ขออนมุตัิจดัซือ้ผงหมกึสาํหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-4050, 

4551 จํานวน 38 กลอ่ง

วิธีพิเศษ 295,191.60           บริษัท ลกี้า บิสสเินส จํากดั 

295,191.60

บริษัท ลกี้า บิสสเินส จํากดั 

295,191.60

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

32 ขออนมุตัิวา่จ้างบริการบํารุงรักษาและ

ซอ่มแซมแก้ไข Software Radius

วิธีตกลงราคา 200,000.00           บริษัท จีเอเบิล จํากดั 200,000.00 บริษัท จีเอเบิล จํากดั 200,000.00 วา่จ้างตอ่เนื่องจาก

บริษัทเดิม



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง วิธีซือ้/จ้าง วงเงนิประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

33 ขออนมุตัิจดัซือ้ HBA Card จํานวน 2 Cards 

สาํหรับใช้สาํรองข้อมลูของระบบเครื่อง

คอมพิวเตอร์หลกัของธนาคาร (CBS)

โดยวิธีตกลงราคา 200,000.00           บริษัท ยิบอินซอย จํากดั 199,020.00 บริษัท ยิบอินซอย จํากดั 199,020.00 บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

34 ขออนมุตัิจดัจ้างย้ายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

และอปุกรณ์สือ่สารในโครงการปรับปรุงและ

ตกแตง่ภายใน ชัน้9 อาคาร2 สาํนกังานใหญ่ 

จากพืน้ที่ชัว่คราวกลบัพืน้ที่ที่ปรับปรุงเสร็จ

โดยวิธีตกลงราคา 25,680.00             บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จํากดั25,680.00

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จํากดั25,680.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

35 ขออนมุตัิเช่าบริการวงจรสือ่สารข้อมลู

อินเทอร์เน็ต กบับริษัท กสท.โทรคมนาคม 

จํากดั (มหาชน) เป็นระยะเวลา 3 ปี

โดยวิธีกรณีพิเศษ 1,620,000 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั 

(มหาชน) 1,620,000.00

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั 

(มหาชน) 1,620,000.00

เช่าตอ่เนื่องจาก

บริษัทเดิม


