
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 ขออนุมัติจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขระบบระบบจัดเก็บบันทึก

และวิเคราะหเหตุการณ (Central Log 

Management System) เปนเวลา 1 ป

โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 385,735.00        บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 385,735.00

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 385,735.00

วาจางตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม

2 ขออนุมัติวาจางบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขฮารดแวร (Hardware) 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปน

เวลา 3 ป โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 200,000.00        บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี 

จํากัด 135,569.00

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี 

จํากัด 134,820.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

3 ขออนุมัติจัดจางยายและติดตั้งอุปกรณ

คอมพิวเตอร ในการปรับปรุงสาขายอย

มีนบุรี โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 24,610.00          บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด 24,610.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด 24,610.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

4 ขออนุมัติจัดจางรื้อถอน ขนยายและ

ติดตั้งเครื่อง ATM และ Passbook 

Update สาขายอยมีนบุรี โดยวิธีตกลง

ราคา

วิธีตกลงราคา 23,540.00          หางหุนสวนจํากัด มณีวัฒนา 

ลอจิสติกส 23,540.00

หางหุนสวนจํากัด มณีวัฒนา 

ลอจิสติกส 23,540.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 ขออนุมัติจัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ ยี่หอ 

Apple รุน iPhone 6 Plus จํานวน 16 

เครื่อง และ iPhone 6 จํานวน 48 เครื่อง 

เพื่อเปนของรางวัลสําหรับการจับฉลาก

ในงานปใหมของธนาคาร ประจําป 

2558 โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 1,945,600.00     บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 

(มหาชน) 1,942,650.00

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 

(มหาชน) 1,942,650.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

6 ขออนุมัติจัดซื้อ Handy drive ยี่หอ 

Sandisk จํานวน 15 อัน ของฝายการ

บัญชี โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 4,700.00            บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

4,700.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

4,700.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

7 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึก P/B TALLY 

GENICOM 5040 จํานวน 500 ตลับ 

โดยวิธีพเิศษ

วิธีพิเศษ 240,750.00        บริษัท กนกสิน เอกซปอรต 

อิมปอรต จํากัด 240,750.00

บริษัท กนกสิน เอกซปอรต 

อิมปอรต จํากัด 240,750.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

8 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึก Epson LQ 590

 จํานวน 420 กลอง โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 339,000.00        บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

338,869.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

338,869.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ
9 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึก ZEBRA 

ISERIES MONOCHROM RIBBON 

(GHB Pay CARD) จํานวน 50 มวน 

โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 36,000.00           บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส 

โวลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 

35,999.970

 บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส 

โวลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 

35,999.970

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพสี HP-officejet

 Pro K5400 ฝายการตลาดและพันธมิตร

 โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 12,000.00          บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

11,183.64

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

11,183.64

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

11 ขออนุมัติวาจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขระบบบริหารจัดการ IT 

ขององคกร เปนเวลา 2 ป โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 735,000.00        บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง 

จํากัด 735,000.00

บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง

 จํากัด 735,000.00

วาจางตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม

12 ขออนุมัติวาจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขอุปกรณคอมพิวเตอร 

SAN Switch เปนเวลา 3 ป โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 879,540.00        บริษัท จีเอเบิล จํากัด 

879,540.00

บริษัท จีเอเบิล จํากัด 

879,540.00

วาจางตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม

13 ขออนุมัติจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

(FM 200) สนญ. ชั้น 2 อ. 1 เปนเวลา 4

 ป โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 449,400.00        บริษัท บิลดิ้ง ออโตเมทด 

จํากัด 449,400.00

บริษัท บิลดิ้ง ออโตเมทด 

จํากัด 449,400.00

วาจางตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม

14 ขออนุมัติตอสัญญาจางบริการ

บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข Core 

Banking (CBS) ระยะเวลา 3 ป รวม 3 

สัญญา โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 255,000,000.00 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

258,422,889.63

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

253,723,499.82

วาจางตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม
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ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 ขออนุมัติจัดซื้อ External Harddisk 

ขนาด 2 TB จํานวน 3 ตัว โดยวิธีตกลง

ราคา

วิธีตกลงราคา 19,000.00          บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

12,021.45

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

12,021.45

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคาไม

เกินงบประมาณ

16 ขออนุมัติวาจางยายติดตั้งอุปกรณ

คอมพิวเตอร พรอมใชงานของฝาย

ประเมินผลองคกร

วิธีตกลงราคา 19,260.00 บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด 19,260.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด 19,260.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ


