
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจัดซื้อ ระบบ

บันทึกเสียงสนทนาทาง

โทรศัพท สําหรับสาขาใน

สวนภูมิภาค และวาจาง

บริษัทบํารุงรักษาฯ เปนเวลา 

4 ป โดยวิธีพิเศษ

7,039,600.00       7,039,600.00     วิธีพิเศษ บริษัท อินเตอรเนชั่น

แนล เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 

จํากัด 7,375,600.00

บริษัท อินเตอรเนชั่น

แนล เน็ตเวิรค ซิสเต็ม

 จํากัด 6,859,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)3/2559     

ลงวันที่ 11/1/2559

2 ขออนุมัติจัดซื้อขอมูล Bureau

 Statistic Report ระบบ 

Consumer เปนระยะเวลา 2 

ป โดยวิธีพิเศษ

1,284,000.00       1,284,000.00     วิธีพิเศษ บริษัท ขอมูลเครดิต

แหงชาติ จํากัด 

1,177,000.00

บริษัท ขอมูลเครดิต

แหงชาติ จํากัด 

1,177,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)4/2559     

ลงวันที่ 11/1/2559

3 ขออนุมัติจัดซื้อขอมูล 

Solution : CMV Finance 

เปนระยะเวลา 1 ป โดยวิธี

พิเศษ

1,444,500.00       1,444,500.00     วิธีพิเศษ บริษัท The Nielsen 

Company (Thailand) 

Limited  1,444,500.00

บริษัท The Nielsen 

Company 

(Thailand) Limited  

1,444,500.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)5/2559     

ลงวันที่ 11/1/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559

4 ขออนุมัติจางบริษัท พรูฟเวน 

อัลเทอรเนทีฟ จํากัด เปน

ผูรับเหมากอสรางศูนย

คอมพิวเตอรหลักของธนาคาร

 พรอมงานระบบ Facility 

โดยวิธีประกวดราคา ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

(e-Auction)

310,500,000.00   279,800,000.00 วิธีประกวด

ราคา

(e-Auction)

บริษัท พรูฟเวน อัล

เทอรเนทีฟ จํากัด 

278,628,000.00         

 บริษัท เอ็นแอล ดีเวล 

ลอปเมนต จํากัด 

(มหาชน) 

279,300,000.00

บริษัท พรูฟเวน อัล

เทอรเนทีฟ จํากัด 

278,000,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)6/2559     

ลงวันที่ 11/1/2559

5 ขออนุมัติเชาเครื่อง

คอมพิวเตอรเซิรฟเวอร

ภายนอก (Web Hosting) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

เว็บไซต ธนาคาร 2 เว็บไซต 

ระยะเวลา 1 ป โดยวิธีพิเศษ

1,500,000.00       1,500,000.00     วิธีพิเศษ บริษัท อินเทอรเน็ต

ประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน) 995,100.00 

 บริษัท เค เอส ซี คอม

เมอรเชียล อินเตอรเน็ต

 จํากัด 1,861,800.00   

  บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต

 จํากัด 1,784,760.00

บริษัท อินเทอรเน็ต

ประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน) 960,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด

ใบสั่งเชาเลขที่           

 จพ.(สจส.)7/2559      

 ลงวันที่ 11/1/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559

6 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่อง

พรินเตอร อิงคเจ็ท ยี่หอ 

EPSON รุน L1800 จํานวน 

12 ขวด ของฝายวิชาการและ

เผยแพร โดยวิธีตกลงราคา

5,000.00              วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร จํากัด  

4,750.80

บริษัท ที.เอ็น. แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร จํากัด 

 4,750.80

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)8/2559     

ลงวันที่ 13/1/2559

7 ขออนุมัติจัดจางบริการ

บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

เครื่องบริการเงินดวนอัตโนมัติ

 (ATM) จํานวน 64 เครื่อง 

เปนระยะเวลา 2 ป โดยวิธี

พิเศษ

5,270,000.00       5,270,000.00     วิธีพิเศษ บริษัท คอลโทรล ดาตา 

(ประเทศไทย) จํากัด  

5,268,029.44

บริษัท คอลโทรล 

ดาตา (ประเทศไทย) 

จํากัด  4,900,000.00

วาจางตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)9/2559     

ลงวันที่ 13/1/2559

8 ขออนุมัติจัดจางขนยายและ

ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร

และอุปกรณสื่อสาร ฝาย

วิเคราะหสินเชื่อโครงการ โดย

วิธีตกลงราคา

30,000.00            วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส

เต็มส เทคโนโลยี จํากัด 

 26,750.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม 

ซิสเต็มส เทคโนโลยี 

จํากัด  26,750.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)10/2559   

 ลงวันที่ 14/1/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559

9 ขออนุมัติจัดจางขนยายและ

ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร

เพื่อควบรวมศูนยบริการ

ธนาคาร (OSS) อําเภอเมือง

นครปฐม โดยวิธีตกลงราคา

30,000.00            วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส

เต็มส เทคโนโลยี จํากัด 

 28,000.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม 

ซิสเต็มส เทคโนโลยี 

จํากัด  28,000.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)11/2559   

ลงวันที่ 14/1/2559

10 ขออนุมัติจัดเชาเครื่อง

คอมพิวเตอร และเครื่องพิมพ 

เปนระยะเวลา 6 เดือน โดย

วิธีพิเศษ

7,500,000.00       7,498,816.80     วิธีพิเศษ บริษัท ฮิวเลตต - แพค

การด (ประเทศไทย) 

จํากัด 7,498,816.80

บริษัท ฮิวเลตต - 

แพคการด (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

7,498,816.80

เชาตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           

 จพ.(สจส.)14/2559   

ลงวันที่ 15/1/2559

11 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ 

ยี่หอ RICOH รุน Aficio SP 

C232dn จํานวน 1 ชุด โดย

วิธีตกลงราคา

19,000.00            วิธีตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด  18,939.00

บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด  

18,939.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)15/2559   

ลงวันที่ 15/1/2559

12 ขออนุมัติจัดซื้อตูโทรศัพท

สาขา PABX สําหรับสาขา

เพชรบุรี โดยวิธีตกลงราคา

100,000.00          วิธีตกลงราคา บริษัท กรุงเทพ

โทรคมนาคม ไอที 

แอนด โอเอ จํากัด  

80,175.10

บริษัท กรุงเทพ

โทรคมนาคม ไอที 

แอนด โอเอ จํากัด  

80,175.10

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)16/2559   

ลงวันที่ 19/1/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559

13 ขออนุมัติจางบริษัทภายนอก

ดําเนินการขนยายและติดตั้ง

อุปกรณคอมพิวเตอรจํานวน 

12 เครื่อง สําหรับงาน 

GHBank New Year Party 

2016 โดยวิธีตกลงราคา

16,050.00            วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส

เต็มซ เทคโนโลยี จํากัด

 16,050.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม 

ซิสเต็มซ เทคโนโลยี 

จํากัด 16,050.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)17/2559   

ลงวันที่ 20/1/2559

14 ขออนุมัติสั่งซื้อหมึกพิมพสี 

สําหรับเครื่องพิมพยี่หอ FUJI

 XEROX รุน DPC1110B 

โดยวิธีตกลงราคา

57,000.00            วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร จํากัด  

56,282.00

บริษัท ที.เอ็น. แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร จํากัด 

 56,282.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)18/2559    

ลงวันที่ 20/1/2559

15 ขอจัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่

ยี่หอ Apple รุน IPhone 6 S 

PLUS จํานวน 17 เครื่อง และ

แท็บเล็ตคอมพิวเตอรยี่หอ 

Apple รุน IPad Mini 4 

Wifi/Cellular จํานวน 29 

เครื่อง

1,422,500.00       1,422,500.00     วิธีพิเศษ บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน)  

1,103,095.10

บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน)  

1,103,095.10

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)19/2559   

ลงวันที่ 20/1/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559

16 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง

บํารุงรักษาระบบงบประมาณ 

(Budgeting System) โดย

วิธีพิเศษ

2,875,000.00       2,875,000.00     วิธีพิเศษ บริษัท บลูเบรน โซลูชั่น

 จํากัด 2,253,208.00   

 บริษัท เรคคอน เทค 

จํากัด  4,721,535.00

บริษัท บลูเบรน 

โซลูชั่น จํากัด 

2,253,208.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด

จพ.(สจส.)21/2559   

ลงวันที่ 25/1/2559

17 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ

สํารองขอมูลแบบแถบ

แมเหล็ก LT05 จํานวน 400 

มวน โดยวิธีพิเศษ

300,000.00          295,320.00        วิธีพิเศษ บริษัท กนกสิน เอกซ

ปอรต อิมปอรต จํากัด 

 295,320.00  บริษัท 

ลีกา บิสสิเนส จํากัด  

369,204.00

บริษัท กนกสิน เอกซ

ปอรต อิมปอรต 

จํากัด  295,320.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)22/2559   

ลงวันที่ 26/1/2559

18 ขออนุมัติจัดซื้อ Notebook 

ยี่หอ Lenovo รุน LNV – 

80NT00MMTA IdeaPad 

500-15 จํานวน 1 เครื่อง

ใหกับฝายบริหารหนี้ กทม.

และปริมณฑล โดยวิธีตกลง

ราคา

30,000.00            วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด  28,676.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด  28,676.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)23/2559   

ลงวันที่ 26/1/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559

19 ขออนุมัติจัดเชาเครื่อง

คอมพิวเตอร และเครื่องพิมพ 

เปนระยะเวลา 8 เดือน โดย

วิธีพิเศษ

4,900,000.00       4,884,720.00     วิธีพิเศษ บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 

(มหาชน) 4,884,720.00

บริษัท เอสวีโอเอ 

จํากัด (มหาชน) 

4,792,960.00

เชาตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           

 จพ.(สจส.)24/2559   

ลงวันที่ 28/1/2559


