
แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง1 ขออนมุตัิจดัซื อ External 

Harddisk จํานวน 10 ตวั 

ให้กบัฝ่ายบริหารโครงการ

สารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา

33,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส 

จํากดั 32,956.00    

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิส

เตม็ส์ จํากดั 32,207.00

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิส

เตม็ส์ จํากดั 

32,207.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

245/2559ลงวนัทีA 

1/8/2559
2 ขออนมุตัิจ้างขนย้ายและ

ติดตั งอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายบริหารความเสีAยง โดยวิธี

ตกลงราคา

30,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล เอม็ ซิส

เตม็ส์ เทคโนโลยี จํากดั

 29,960.00

บริษัท ทริปเปิล เอม็ 

ซิสเตม็ส์ เทคโนโลยี 

จํากดั 29,960.00

ต้นเรื�องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัAงจ้างเลขทีA         

จพ.(สจส.)249/2559

ลงวนัทีA 2/8/2559

3 ขออนมุตัิเช่าวงจรสืAอสาร

ข้อมลู สําหรับการใช้บริหาร

จดัการข้อมลูเว็บไซต์ธนาคาร 

จํานวน 2 เว็บไซต์ 

(www.ghbbank.co.th และ 

www.ghbhomecenter.com) 

เป็นระยะเวลา 1 ปี จํานวน 1 

เลขหมาย จากบริษัท ทีโอที 

จํากดั (มหาชน) โดยวิธีตกลง

ราคา

90,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากดั 

มหาชน 66,768.00

บริษัท ทีโอที จํากดั 

มหาชน 66,768.00

ต้นเรื�องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัAงเช่าเลขทีA          

จพ.(สจส.)250/2559

ลงวนัทีA 2/8/2559

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

4 ขออนมุตัิจดัซื อ Software 

License ( MS SQL Server: 

SQLSvrStd 2014 OLP NL 

Gov จํานวน 5 Licenses, MS

 Windows Server: 

WinSvrStd 2012R2 OLP NL

 Gov 2 Proc จํานวน 1 

License, MS Visual Studio: 

VSProwMSDN LicSAPk 

OLP NL Gov Qlfd จํานวน 1 

License ) โดยวิธีตกลงราคา

200,000.00         _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส 

จํากดั 176,100.60

บริษัท ลีก้า บิสสิเนส

 จํากดั 176,100.60

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

251/2559ลงวนัทีA 

3/8/2559

5 ขออนมุตัิจดัจ้างห้างหุ้นสว่น

จํากดั วีที เนทเวิร์ค เซอร์วิส 

ดําเนินการ Set up ระบบ

โทรศพัท์ให้กบัศนูย์วิเคราะห์

สินเชืAอ (DATA ENTRY) 

สาขายอ่ยอมตะนคร จงัหวดั

ชลบรุี โดยวิธีตกลงราคา

5,000.00             _ วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั วีที 

เนทเวิร์ค เซอร์วิส 

4,066.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั วีที

 เนทเวิร์ค เซอร์วิส 

4,066.00

ต้นเรื�องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัAงจ้างเลขทีA         

จพ.(สจส.)253/2559

ลงวนัทีA 3/8/2559



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

6 ขออนมุตัิจดัซื อเครืAองพิมพ์

เลเซอร์สีให้กบัฝ่ายบริหารหนี 

ภมูิภาค สาขาสงขลา โดยวิธี

ตกลงราคา

10,000.00           _ วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั บี.พี.

 ไอที โซลชูัAน 9,800.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

บี.พี. ไอที โซลชูัAน 

9,800.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสัAงจ้างเลขทีA         

 จพ.(สจส.)

268/2559ลงวนัทีA 

5/8/2559
7 ขออนมุตัิจดัซื อเครืAองพิมพ์

เลเซอร์สีให้กบัฝ่ายบริหารหนี 

ภมูิภาค สาขาชลบรุี โดยวิธี

ตกลงราคา

10,000.00           _ วิธีตกลงราคา ร้าน ฟอลโล อิ งค์ 

10,000.00

ร้าน ฟอลโล อิ งค์ 

10,000.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

274/2559ลงวนัทีA 

8/8/2559
8 ขออนมุตัิจดัซื อเครืAองพิมพ์

เลเซอร์สีให้กบัฝ่ายบริหารหนี 

ภมูิภาค สาขาชยัภมูิ โดยวิธี

ตกลงราคา

10,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท เคทีเอม็ ลิฟวิAง

มอลล์ จํากดั 6,990.00

บริษัท เคทีเอม็ ลิฟ

วิAงมอลล์ จํากดั 

6,990.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

275/2559ลงวนัทีA 

8/8/2559
9 ขออนมุตัิจดัซื อ WIFI Router 

ให้กบัฝ่ายบริหารหนี ภมูิภาค 

สาขาเชียงใหม ่โดยวิธีตกลง

ราคา

10,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท เดน่ชยัเทค 

จํากดั เชียงใหม ่

4,590.00

บริษัท เดน่ชยัเทค 

จํากดั เชียงใหม ่

4,590.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

276/2559ลงวนัทีA 

8/8/2559



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

10 ขออนมุตัิจดัซื อหมกึพิมพ์ ยีAห้อ

 HP Color LaserJet Pro MFP

 M177 fw จํานวน 7 กลอ่ง 

โดยวิธีตกลงราคา

14,000.00           _ วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั แอล.

เอส.บี. เทรดดิ ง 

13,054.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

แอล.เอส.บี. เทรดดิ ง

 13,054.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

277/2559ลงวนัทีA 

8/8/2559
11 ขออนมุตัิจดัซื อเครืAองพิมพ์

เลเซอร์สีให้กบัฝ่ายบริหารหนี 

ภมูิภาค สาขาจนัทบรุี โดยวิธี

ตกลงราคา

10,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท บ้าน

คอมพิวเตอร์เนตเวิร์ค 

จํากดั 5,890.00

บริษัท บ้าน

คอมพิวเตอร์เนต

เวิร์ค จํากดั 5,890.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

278/2559ลงวนัทีA 

8/8/2559
12 ขออนมุตัิจดัซื อเครืAองพิมพ์

เลเซอร์สีให้กบัฝ่ายบริหารหนี 

ภมูิภาค สาขากระบีA โดยวิธี

ตกลงราคา

10,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท พีซี แอนด์ โอเอ 

เซน็เตอร์ จํากดั 

8,990.00

บริษัท พีซี แอนด์ โอ

เอ เซน็เตอร์ จํากดั 

8,990.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

279/2559ลงวนัทีA 

8/8/2559
13 ขออนมุตัิจ้างพฒันาระบบ 

I-Collection และระบบ 

I-Legal (Phase 2)โดยวิธี

พิเศษ

7,500,000.00      _ วิธีพิเศษ บริษัท โมทีฟ 

เทคโนโลยี จํากดั 

(มหาชน) 

6,860,000.00

บริษัท โมทีฟ 

เทคโนโลยี จํากดั 

(มหาชน) 

3,800,000.00

ว่าจ้างตอ่เนื�อง

จากบริษัทเดิม

ใบสัAงจ้างเลขทีA         

 จพ.(สจส.)

280/2559ลงวนัทีA 

9/8/2559



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

14 ขออนมุตัิจ้างขนย้ายและ

ติดตั งอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายบริหารหนี ภมูิภาค โดยวิธี

ตกลงราคา

18,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล เอม็ ซิส

เตม็ส์ เทคโนโลยี จํากดั

 17,120.00

บริษัท ทริปเปิล เอม็ 

ซิสเตม็ส์ เทคโนโลยี 

จํากดั 17,120.00

ต้นเรื�องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัAงจ้างเลขทีA         

จพ.(สจส.)281/2559

ลงวนัทีA 9/8/2559

15 ขออนมุตัิจดัซื อ

ระบบปฏิบตัิการ Windows 10

 จํานวน 15 Licenses โดยวิธี

ตกลงราคา

100,000.00         _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส 

จํากดั 95,818.50

บริษัท ลีก้า บิสสิเนส

 จํากดั 95,818.50

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

282/2559ลงวนัทีA 

10/8/2559
16 ขออนมุตัิจดัซื อเครืAอง

คอมพิวเตอร์ Notebook  ยีAห้อ

 Dell รุ่น  Vostro 5459จํานวน

 1 เครืAอง ให้กบัฝ่ายบริหาร

หนี ภมูิภาค โดยวิธีตกลงราคา

40,000.00           _ วีธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส 

จํากดั 34,026.00

บริษัท ลีก้า บิสสิเนส

 จํากดั 34,026.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

283/2559ลงวนัทีA 

10/8/2559

17 ขออนมุตัิจดัซื อเครืAอง

คอมพิวเตอร์ Notebook  

จํานวน 1 เครืAอง ให้กบัฝ่าย

ประเมินผลองค์กร โดยวิธีตก

ลงราคา

40,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 

36,647.50

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั 36,647.50

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

284/2559ลงวนัทีA 

10/8/2559



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

18 ขออนมุตัิจดัจ้างพฒันา

ระบบงานหลกัเพิAมเติม เรืAอง 

ป้องกนัการแก้ไขข้อมลูทีA

สําคญั ในระบบงานหลกั โดย

698,710.00         _ วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย 

จํากดั 698,710.00

บริษัท ยิบอินซอย 

จํากดั 698,710.00

ว่าจ้างตอ่เนื�อง

จากบริษัทเดิม

ใบสัAงจ้างเลขทีA         

 จพ.(สจส.)

285/2559ลงวนัทีA 

10/8/2559
19 ขออนมุตัิจดัจ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข

เครืAอง Capture Device ทีAใช้

งานกบัระบบเช็คใน

กระบวนการเรียกเก็บเช็คโดย

ใช้ภาพเช็คแทนตวัเช็ค 

(Imaged Cheque Clearing 

and Archive System : ICAS)

 จํานวน 40 เครืAอง เป็น

ระยะเวลา 3 ปี

1,852,812.00      _ วิธีพิเศษ บริษัท คอมพิวเตอร์ยู

เนีAยน จํากดั 

1,852,812.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ยู

เนีAยน จํากดั 

1,836,000.00

ว่าจ้างตอ่เนื�อง

จากบริษัทเดิม

ใบสัAงจ้างเลขทีA         

จพ.(สจส.)286/2559

ลงวนัทีA 16/8/2559

20 ขออนมุตัิจดัซื อเครืAองพิมพ์

เลเซอร์สีให้กบัฝ่ายบริหารหนี 

ภมูิภาค สาขาถนนนิมมานเห

มินทร์ โดยวิธีตกลงราคา

10,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท เพาเวอร์บาย 

จํากดั 4,990.00

บริษัท เพาเวอร์บาย

 จํากดั 4,990.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

288/2559ลงวนัทีA 

16/8/2559



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

21 ขออนมุตัิจดัซื อตู้โทรศพัท์

สาขา PABX จํานวน 1 เครืAอง

 พร้อมติดตั ง ให้กบัสาขา

ระยอง โดยวิธีตกลงราคา

100,000.00         _ วิธีตกลงราคา บริษัท กรุงเทพ

โทรคมนาคม ไอที 

แอนด์โอเอ จํากดั 

97,295.10

บริษัท กรุงเทพ

โทรคมนาคม ไอที 

แอนด์ โอเอ จํากดั 

97,295.10

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

289/2559ลงวนัทีA 

16/8/2559

22 ขออนมุตัิจดัซื อโปรแกรม

สําเร็จรูป Microsoft VISIO 

Professional   2016 จํานวน 

14 Licenses  โดยวิธีพิเศษ

300,000.00         _ วิธีพิเศษ บริษัท เท็นซอฟท์ จํากดั

 187,250.00             

บริษัท เอซอฟท์วนั 

จํากดั 176,015.00     

 บริษัท ไอโซเน็ท จํากดั

 194,740.00           

บริษัท มลัติมีเดีย 

เทคโนโลยี จํากดั 

194,740.00             

บริษัท แอดมิน ซิส

เตม็ท์อินเตอร์เน็ต 

โซลชูัAน จํากดั 

306,940.20

บริษัท เอซอฟท์วนั 

จํากดั 176,015.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาตํ�าสดุและ

ไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

290/2559ลงวนัทีA 

17/8/2559



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

23 ขออนมุตัิจดัซื อเครืAองพิมพ์

บตัรชําระหนี เงินกู้  จํานวน 1 

เครืAอง สําหรับสาขายอ่ย

นครพนม โดยวิธีตกลงราคา

49,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ บิส

ซิเนส โซลชูัAน แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จํากดั 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ์ 

บิสซิเนส โซลชูัAน 

แอนด์ เซอร์วิสเซส 

จํากดั 48,449.98

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

292/2559ลงวนัทีA 

24/8/2559
24 ขออนมุตัิจดัซื อเครืAองพิมพ์

บตัรชําระหนี เงินกู้  จํานวน 1 

เครืAอง สําหรับสาขายอ่ย

เซน็ทรัลเฟสติวลัหาดใหญ่  

โดยวิธีตกลงราคา

49,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ บิส

ซิเนส โซลชูัAน แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จํากดั 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ์ 

บิสซิเนส โซลชูัAน 

แอนด์ เซอร์วิสเซส 

จํากดั 48,449.98

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

293/2559ลงวนัทีA 

24/8/2559

27 ขออนมุตัิจดัซื อเครืAองพิมพ์

บตัรชําระหนี เงินกู้  จํานวน 1 

เครืAอง สําหรับสาขายอ่ยสว่าง

แดนดิน โดยวิธีตกลงราคา

49,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ บิส

ซิเนส โซลชูัAน แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จํากดั 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ์ 

บิสซิเนส โซลชูัAน 

แอนด์ เซอร์วิสเซส 

จํากดั 48,449.98

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

294/2559ลงวนัทีA 

24/8/2559
25 ขออนมุตัิจดัซื อเครืAองพิมพ์

บตัรชําระหนี เงินกู้  จํานวน 1 

เครืAอง สําหรับสาขายอ่ย

ระนอง โดยวิธีตกลงราคา

49,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ บิส

ซิเนส โซลชูัAน แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จํากดั 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ์ 

บิสซิเนส โซลชูัAน 

แอนด์ เซอร์วิสเซส 

จํากดั 48,449.98

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

295/2559ลงวนัทีA 

24/8/2559



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

26 ขออนมุตัิจดัซื อเครืAองอา่น

บาร์โค้ด (Barcode Reader) 

CINO F680 จํานวน 5 เครืAอง 

โดยวิธีตกลงราคา

13,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไบนารี เทค 

จํากดั 12,500.00

บริษัท ไบนารี เทค 

จํากดั 12,500.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

296/2559ลงวนัทีA 

25/8/2559
28 ขออนมุตัิจดัซื อผ้าหมกึ 

Compuprint SP40 Plus 

จํานวน 420 กลอ่ง และแผ่น 

DVD-R-SONY จํานวน 420 

กลอ่ง และแผ่น 

DVD-R-SONYจํานวน 400 

แผ่น  โดยวิธีตกลงราคา

300,000.00         260,652.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส 

จํากดั 260,652.00

บริษัท ลีก้า บิสสิเนส

 จํากดั 260,652.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

303/2559ลงวนัทีA 

26/8/2559

29 ขออนมุตัิการจดัซื อจดัจ้าง

ระบบเพืAอเปลีAยน Hardware 

และ Software ทีAจําเป็น

สําหรับระบบ CBS (Finacle) 

และว่าจ้างบริการบํารุงรักษา 

โดยวิธีพิเศษ

601,000,000.00  537,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย 

จํากดั 395,599,971.50

บริษัท ยิบอินซอย 

จํากดั 

391,312,581.93

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

304/2559ลงวนัทีA 

26/8/2559



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

30 ขออนมุตัิจดัจ้างบริษัท

ภายนอกขนย้ายและติดตั ง

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์และ

อปุกรณ์เน็ตเวิร์ค ของสาขา

ถนนโรจนะ โดยวิธีตกลงราคา

30,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล เอม็ ซิส

เตม็ส์ เทคโนโลยี จํากดั

 29,960.00

บริษัท ทริปเปิล เอม็ 

ซิสเตม็ส์ เทคโนโลยี 

จํากดั 29,960.00

ต้นเรื�องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัAงจ้างเลขทีA         

จพ.(สจส.)305/2559

ลงวนัทีA 26/8/2559

31 ขออนมุตัิสัAงจ้างย้ายวงจร

สืAอสารหลกั ของสาขาถนน

โรจนะ โดยวิธีตกลงราคา

7,800.00             _ วิธีตกลงราคา บริษัท ยไูนเตด็ อินฟอร์

เมชัAน ไฮเวย์ จํากดั 

7,704.00

บริษัท ยไูนเตด็ อิน

ฟอร์เมชัAน ไฮเวย์ 

จํากดั 7,704.00

ต้นเรื�องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัAงจ้างเลขทีA         

จพ.(สจส.)306/2559

ลงวนัทีA 26/8/2559

32 ขออนมุตัิสัAงจ้างย้ายวงจร

สืAอสารสํารอง ของสาขาถน

โรจนะ

4,300.00             _ วิธีตกลงราคา บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากดั 

(มหาชน) 4,280.00

บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากดั 

(มหาชน) 4,280.00

ต้นเรื�องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัAงจ้างเลขทีA         

จพ.(สจส.)307/2559

ลงวนัทีA 26/8/2559



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

33 ขออนมุตัิจดัซื อและว่าจ้าง

บริการบํารุงรักษาฯ ระบบ 

GHB-VPN ด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์

16,585,000.00    16,585,000.00 วิธีประกวด

ราคา 

e-Auction

บริษัท อินเตอร์เนชัAน

แนลเน็ตเวิร์ค ซิสเตมส์

 จํากดั 16,090,000.00 

 บริษัท รูธ วิคเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

16,246,000.00       

บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย

 จํากดั 16,417,000.00

บริษัท อินเตอร์เนชัAน

แนล เน็ตเวิร์ค ซิส

เตมส์ จํากดั 

16,090,000.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาตํ�าสดุและ

ไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสัAงซื อเลขทีA           

 จพ.(สจส.)

308/2559ลงวนัทีA 

29/8/2559

34 ขออนมุตัิจดัจ้างปรับปรุง

ระบบบนเครืAอง CDM ยีAห้อ 

Hitachi-Omron จํานวน 21 

เครืAอง โดยวิธีพิเศษ

2,440,000.00      2,440,000.00   โดยวิธีพิเศษ บริษัท ลอ็กซบิท จํากดั 

(มหาชน) 

2,439,867.50

บริษัท ลอ็กซบิท 

จํากดั (มหาชน) 

2,332,600.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสัAงจ้างเลขทีA         

จพ.(สจส.)309/2559

ลงวนัทีA 29/8/2559



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

35 ขออนมุตัิเช่าวงจรสืAอสาร

ข้อมลู สําหรับ IT Command

 Center จํานวน 1 วงจร เป็น

ระยะเวลา 2 ปี จากบริษัท 

ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัAน ไฮเวย์ 

จํากดั โดยวิธีตกลงราคา

192,600.00 192,600.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ยไูนเตด็ อินฟอร์

เมชัAน ไฮเวย์ จํากดั 

192,600.00

บริษัท ยไูนเตด็ อิน

ฟอร์เมชัAน ไฮเวย์ 

จํากดั 192,600.00

เช่าจากบริษัทเดิม ใบสัAงเช่าเลขทีA          

จพ.(สจส.)320/2559

ลงวนัทีA 31/8/2559

36 ขออนมุตัิสัAงจ้างบริการใช้สิทธิ

ในซอฟต์แวร์ XML Adapter 

เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยวิธี

พิเศษ

577,800.00         577,800.00      วิธีพิเศษ บริษัท ข้อมลูเครดิต

แห่งชาติ จํากดั 

577,800.00

บริษัท ข้อมลูเครดิต

แห่งชาติ จํากดั 

577,800.00

ว่าจ้างตอ่เนื�อง

จากบริษัทเดิม

ใบสัAงจ้างเลขทีA         

จพ.(สจส.)321/2559

ลงวนัทีA 31/8/2559

37 ขออนมุตัิเช่าวงจรสืAอสาร

ข้อมลูเพืAอรองรับการรับสมคัร

และรับเงินสะสมของกองทนุ

การออมแห่งชาติ (กอช.) 

จํานวน 1 วงจร เป็นระยะเวลา

 1 ปี โดยวิธีตกลงราคา

92,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ลิ งค์ 

เทเลคอม จํากดั 

(มหาชน) 91,164.00

บริษัท อินเตอร์ลิ งค์ 

เทเลคอม จํากดั 

(มหาชน) 91,164.00

ต้นเรื�องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัAงเช่าเลขทีA          

จพ.(สจส.)322/2559

ลงวนัทีA 31/8/2559


