
แบบสขร.1

ส�วนจ�ดหาระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร

งานท��จ�ดซ��อหร�อจ�ดจ�าง ราคากลาง ว�ธ�ซ��อหร�อจ�าง

1  20,030.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

2  19,153.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

สร ปผลการด#าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างในรอบเด�อน ม�ถ นายน 2560

ล#าด�บ
ท��

วงเง�นท��จะซ��อหร�อ
จ�าง

รายช��อผ-�เสนอราคาและ
ราคาท��เสนอ

ผ-�ได�ร�บการค�ด
เล�อกและราคาท��
ตกลงซ��อหร�อจ�าง

เหต ผลท��ค�ด
เล�อกโดย
ส�งเขป

เลขท��และว�นท��ของ
ส�ญญาหร�อข�อตกลง
ในการซ��อหร�อจ�าง

ขอส��งซ��อ Flash Drive  จ,านวน 
42 ต�วExternal Harddisk 
จ,านวน 3 ต�ว

บร�ษ�ท ท�.เอ9น.แม9คเนท 
เซ9นเตอร; จ,าก�ด 20,030.00 
บาท

บร�ษ�ท 
ท�.เอ9น.แม9คเนท 
เซ9นเตอร; จ,าก�ด 
20,030.00 บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และไมAเก�นงบ
ประมาณ

ใบส��งซ��อเลขท��         
จพ.
(สจส.)232/2560ลงว�น
ท�� 1/6/2560

ขอส��งซ��อเคร��อง eTokem 
จ,านวน 10 ต�ว

บร�ษ�ท ไทยด�จ�ท�ล จ,าก�ด 
19,153.00 บาท

บร�ษ�ท ไทยด�จ�ท�ล 
จ,าก�ด 19,153.00 
บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และไมAเก�นงบ
ประมาณ

ใบส��งซ��อเลขท��         
จพ.
(สจส.)233/2560ลงว�น
ท�� 1/6/2560



แบบสขร.1

ส�วนจ�ดหาระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร

งานท��จ�ดซ��อหร�อจ�ดจ�าง ราคากลาง ว�ธ�ซ��อหร�อจ�าง

สร ปผลการด#าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างในรอบเด�อน ม�ถ นายน 2560

ล#าด�บ
ท��

วงเง�นท��จะซ��อหร�อ
จ�าง

รายช��อผ-�เสนอราคาและ
ราคาท��เสนอ

ผ-�ได�ร�บการค�ด
เล�อกและราคาท��
ตกลงซ��อหร�อจ�าง

เหต ผลท��ค�ด
เล�อกโดย
ส�งเขป

เลขท��และว�นท��ของ
ส�ญญาหร�อข�อตกลง
ในการซ��อหร�อจ�าง

3 332,556.00 332,556.00 ว�ธ�พ�เศษ

4 30,500.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

ขออน�ม�ต�เช�าวงจรส��อสาร
ข�อม�ล ความเร�ว 3 Mbps. 
จ'านวน 1 วงจร ส'าหร�บสาขา
ย�อยเพ�ยวเพลส  ราชพฤกษ- 
โดยว�ธ�พ�เศษ
เป1นระยะเวลา 3 ป3 3 เด�อน

บร�ษ�ท ย�ไนเต�ด อ�นฟอร-เม
ช��น ไฮเวย- จ'าก�ด 
332,556.00 บาท

บร�ษ�ท ย�ไนเต�ด อ�น
ฟอร-เมช��น ไฮเวย- 
จ'าก�ด 332,556.00 
บาท

เชAาตAอเน��องจาก
บร�ษ�ทเด�มและ
ราคาไมAเก�นงบ
ประมาณและ
ราคากลาง

ใบส��งเชAาเลขท��        จพ.
(สจส.)236/2560ลงว�น
ท�� 6/6/2560

ขออน�ม�ต�จ�ดจ�าง ขนย�าย 
ปร�บปร�งส� พร�อมต�ดต�=งเคร��อง 
ATM ของสาขาย�อยเซ�นทร�ล  
พลาซานครศร�ธรรมราช โดย
ว�ธ�ตกลงราคา 

บร�ษ�ท กร�นคอนแทร�คท- 
จ'าก�ด 30,495.00 บาท

บร�ษ�ท กร�นคอน
แทร�คท- จ'าก�ด 
30,495.00 บาท

ม�ความ
เช��ยวชาญใน
การต�ดต��ง ขน
ย=าย ATM และ
เปRนผT=ให=บร�การ
เด�มท��เคยวAาจ=าง

ใบส��งจ=างเลขท��          
จพ.(สจส)238/2560ลง
ว�นท�� 7/6/2560



แบบสขร.1

ส�วนจ�ดหาระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร

งานท��จ�ดซ��อหร�อจ�ดจ�าง ราคากลาง ว�ธ�ซ��อหร�อจ�าง

สร ปผลการด#าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างในรอบเด�อน ม�ถ นายน 2560

ล#าด�บ
ท��

วงเง�นท��จะซ��อหร�อ
จ�าง

รายช��อผ-�เสนอราคาและ
ราคาท��เสนอ

ผ-�ได�ร�บการค�ด
เล�อกและราคาท��
ตกลงซ��อหร�อจ�าง

เหต ผลท��ค�ด
เล�อกโดย
ส�งเขป

เลขท��และว�นท��ของ
ส�ญญาหร�อข�อตกลง
ในการซ��อหร�อจ�าง

5 43,400.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

6 40,660.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

ขออน�ม�ต�ว�าจ�างเปล��ยนช�ดฝา
ครอบบานเซฟของเคร��อง ATM 
ย��ห�อ Diebold  จ'านวน 3 
เคร��อง โดยว�ธ�ตกลงราคา 

บร�ษ�ท ด�โบลด- 
(ประเทศไทย) จ'าก�ด 
43,386.36 บาท

บร�ษ�ท ด�โบลด- 
(ประเทศไทย) 
จ'าก�ด 43,386.36 
บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และราคาไมA
เก�นงบ
ประมาณ

ใบส��งจ=างเลขท��          
จพ.(สจส)239/2560ลง
ว�นท�� 7/6/2560

ขออน�ม�ต�ว�าจ�างซ�อมแซมกล�อง
ธนบ�ตรของเคร��องATM ย��ห�อ 
Wincor จ'านวน 9 กล�อง  โดย
ว�ธ�ตกลงราคา 
    

บร�ษ�ท คอนโทรล ดาต�า 
(ประเทศไทย) จ'าก�ด 
40,660.00 บาท

บร�ษ�ท คอนโทรล 
ดาต�า 
(ประเทศไทย) 
จ'าก�ด 40,660.00 
บาท

ต=นเร��องแจ=งให=
ด,าเน�นการและ
ราคาไมAเก�นงบ
ประมาณ

ใบส��งจ=างเลขท��         
จพ.
(สจส.)240/2560ลงว�น
ท�� 8/6/2560



แบบสขร.1

ส�วนจ�ดหาระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร

งานท��จ�ดซ��อหร�อจ�ดจ�าง ราคากลาง ว�ธ�ซ��อหร�อจ�าง

สร ปผลการด#าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างในรอบเด�อน ม�ถ นายน 2560

ล#าด�บ
ท��

วงเง�นท��จะซ��อหร�อ
จ�าง

รายช��อผ-�เสนอราคาและ
ราคาท��เสนอ

ผ-�ได�ร�บการค�ด
เล�อกและราคาท��
ตกลงซ��อหร�อจ�าง

เหต ผลท��ค�ด
เล�อกโดย
ส�งเขป

เลขท��และว�นท��ของ
ส�ญญาหร�อข�อตกลง
ในการซ��อหร�อจ�าง

7 500,000.00 500,000.00 ว�ธ�พ�เศษ

8 1,776,200.00 1,776,200.00 ว�ธ�พ�เศษ

ขออน�ม�ต�จ�ดซ�=อเคร��อง
คอมพ�วเตอร- Tablet  จ'านวน 
10 เคร��อง พร�อมอ�ปกรณ-เสร�ม 
ให�ก�บ  ผ��บร�หารระด�บส�ง โดย
ว�ธ�พ�เศษ

บร�ษ�ท เอส พ� ว� ไอ จ'าก�ด 
426,930.00 บาท

บร�ษ�ท เอส พ� ว� ไอ 
จ'าก�ด 426,930.00 
บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และราคาไมA
เก�นงบ
ประมาณและ
ราคากลาง

ใบส��งซ��อเลขท��          
จพ.
(สจส.)241/2560ลงว�น
ท�� 9/6/2560

ขออน�ม�ต�จ�ดจ�างพ�ฒนาระบบ 
GHBank Smart Booth โดย
ว�ธ�พ�เศษ  

บร�ษ�ท โซเช�ยลคลาวด- 
จ'าก�ด 1,776,200.00 บาท

บร�ษ�ท โซเช�ยลคลา
วด- จ'าก�ด 
1,776,200.00 
บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และราคาไมA
เก�นงบ
ประมาณและ
ราคา

ใบส��งจ=างเลขท��          
จพ.(สจส.) 
242/2560ลงว�นท�� 
9/6/2560



แบบสขร.1

ส�วนจ�ดหาระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร

งานท��จ�ดซ��อหร�อจ�ดจ�าง ราคากลาง ว�ธ�ซ��อหร�อจ�าง

สร ปผลการด#าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างในรอบเด�อน ม�ถ นายน 2560

ล#าด�บ
ท��

วงเง�นท��จะซ��อหร�อ
จ�าง

รายช��อผ-�เสนอราคาและ
ราคาท��เสนอ

ผ-�ได�ร�บการค�ด
เล�อกและราคาท��
ตกลงซ��อหร�อจ�าง

เหต ผลท��ค�ด
เล�อกโดย
ส�งเขป

เลขท��และว�นท��ของ
ส�ญญาหร�อข�อตกลง
ในการซ��อหร�อจ�าง

9 124,500.00 119,000.00 ว�ธ�ตกลงราคา

10 34,133,040.00 34,133,040.00 ว�ธ�กรณ�พ�เศษ

ขออน�ม�ต�จ�ดซ�=อ Software 
License จ'านวน 9 Licenses 
ของฝcายจ�ดหาและการพ�สด�    
โดยว�ธ�ตกลงราคา 
                                

บร�ษ�ท ล�ก�า บ�สส�เนส 
จ'าก�ด 117,400.00 บาท     
บร�ษ�ท พ�เค เอdกซ-คล�ซ�ฟ 
จ'าก�ด 127,865.00 บาท

บร�ษ�ท ล�ก�า บ�สส�
เนส จ'าก�ด 
117,400.00 บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และราคาต�,าสWด
และไมAเก�นงบ
ประมาณและ
ราคากลาง

ใบส��งซ��อเลขท��          
จพ.(สจส)243/2560ลง
ว�นท�� 9/6/2560

เช�าพ�=นท��ศ�นย-คอมพ�วเตอร-
พ�บ�ลสงครามของธนาคารกร�ง
ไทย จ'าก�ด (มหาชน) เป1น
ระยะเวลา 3 ป3

ธนาคารกร�งไทย จ'าก�ด 
(มหาชน) 29,813,040.00 
บาท

ธนาคารกร�งไทย 
จ'าก�ด (มหาชน) 
29,813,040.00 
บาท

เชAาตAอเน��องจาก
บร�ษ�ทเด�ม

ใบส��งเชAาเลขท��          
จพ.(สจส)244/2560ลง
ว�นท�� 9/6/2560



แบบสขร.1

ส�วนจ�ดหาระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร

งานท��จ�ดซ��อหร�อจ�ดจ�าง ราคากลาง ว�ธ�ซ��อหร�อจ�าง

สร ปผลการด#าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างในรอบเด�อน ม�ถ นายน 2560

ล#าด�บ
ท��

วงเง�นท��จะซ��อหร�อ
จ�าง

รายช��อผ-�เสนอราคาและ
ราคาท��เสนอ

ผ-�ได�ร�บการค�ด
เล�อกและราคาท��
ตกลงซ��อหร�อจ�าง

เหต ผลท��ค�ด
เล�อกโดย
ส�งเขป

เลขท��และว�นท��ของ
ส�ญญาหร�อข�อตกลง
ในการซ��อหร�อจ�าง

11 100,000.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

12 13,400.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

13 21,400.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

ขออน�ม�ต�จ�ดจ�างบร�ษ�ท อ�นส
ไปเรช��น เทคโนโลย� จ'าก�ด 
พ�ฒนาระบบ Q-Node 
System and  Back End 
Controller โดยว�ธ�ตกลงราคา

บร�ษ�ทอ�นสไป เรช��น 
เทคโนโลย� จ'าก�ด 
90,000.00 บาท

บร�ษ�ทอ�นสไป เรช��น 
เทคโนโลย� จ'าก�ด 
90,000.00 บาท

วAาจ=างบร�ษ�ท
เด�มและราคา
ไมAเก�นงบ
ประมาณ

ใบส��งจ=างเลขท��        
จพ.(สจส)252/2560  
ลงว�นท�� 13/6/2560

ขออน�ม�ต�จ�ดซ�=อฮาร-ดด�สก-
เซ�ร-ฟเวอร- จ'านวน 1 ล�ก  ให�
ก�บฝcายว�ชาการและการเผย
แพร� โดยว�ธ�ตกลงราคา 

ร�าน ฮาร-ด ด�สก- เซ�ร-ฟ 
13,375.00 บาท

ร�าน ฮาร-ด ด�สก- 
เซ�ร-ฟ 13,375.00 
บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และราคาไมA
เก�นงบ
ประมาณ

ใบส��งซ��อเลขท��          
จพ.
(สจส.)253/2560ลงว�น
ท�� 13/6/2560

ขออน�ม�ต�จ�ดซ�=อหมkกพ�มพ- 
ส'าหร�บเคร��องพ�มพ-ส� ย��ห�อ HP 
LaserJet 200 Color M251 
NW จ'านวน 8 ตล�บ โดยว�ธ�
ตกลงราคา 

บร�ษ�ท สหธ�รก�จ จ'าก�ด 
21,376.46 บาท

บร�ษ�ท สหธ�รก�จ 
จ'าก�ด 21,376.46 
บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และราคาไมA
เก�นงบ
ประมาณ

ใบส��งซ��อเลขท��         
จพ.
(สจส.)261/2560ลงว�น
ท�� 15/6/2560



แบบสขร.1

ส�วนจ�ดหาระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร

งานท��จ�ดซ��อหร�อจ�ดจ�าง ราคากลาง ว�ธ�ซ��อหร�อจ�าง

สร ปผลการด#าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างในรอบเด�อน ม�ถ นายน 2560

ล#าด�บ
ท��

วงเง�นท��จะซ��อหร�อ
จ�าง

รายช��อผ-�เสนอราคาและ
ราคาท��เสนอ

ผ-�ได�ร�บการค�ด
เล�อกและราคาท��
ตกลงซ��อหร�อจ�าง

เหต ผลท��ค�ด
เล�อกโดย
ส�งเขป

เลขท��และว�นท��ของ
ส�ญญาหร�อข�อตกลง
ในการซ��อหร�อจ�าง

14 19,260.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

15 9,050.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

ขออน�ม�ต�จ�ดจ�างขนย�าย 
ปร�บปร�งส� พร�อมต�ดต�=งเคร��อง 
ATM ของสาขาย�อยอาคาร
เพ�ร-ล    แบงก-ค�อก โดยว�ธ�
ตกลงราคา 

บร�ษ�ท กร�นคอนแทร�คท- 
จ'าก�ด 19,260.00 บาท

บร�ษ�ท กร�นคอน
แทร�คท- จ'าก�ด 
19,260.00 บาท

ม�ความ
เช��ยวชาญใน
การต�ดต��ง ขน
ย=าย ATM และ
เปRนผT=ให=บร�การ
เด�มท��เคยวAาจ=าง

ใบส��งจ=างเลขท��          
จพ.(สจส.)263/2560 
ลงว�นท��16/6/2560

ขอส��งจ�างขนย�ายและต�ดต�=ง
อ�ปกรณ-คอมพ�วเตอร- และ
อ�ปกรณ-ส��อสาร ของเคาน-เตอร-
การเง�นอ�มพวาไปสาขาหล�ก
สม�ทรสาคร

บร�ษ�ท ทร�ปเปnoล เอ�ม 
ซ�สเต�มส- เทคโนโลย� จ'าก�ด 
9,041.50 บาท

บร�ษ�ท ทร�ปเปnoล 
เอ�ม ซ�สเต�มส- 
เทคโนโลย� จ'าก�ด 
9,041.50 บาท

ต=นเร��องแจ=งให=
ด,าเน�นการ

ใบส��งส��งจ=างเลขท��     
จพ.(สจส.)264/2560 
ลงว�นท�� 16/6/2560



แบบสขร.1

ส�วนจ�ดหาระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร

งานท��จ�ดซ��อหร�อจ�ดจ�าง ราคากลาง ว�ธ�ซ��อหร�อจ�าง

สร ปผลการด#าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างในรอบเด�อน ม�ถ นายน 2560

ล#าด�บ
ท��

วงเง�นท��จะซ��อหร�อ
จ�าง

รายช��อผ-�เสนอราคาและ
ราคาท��เสนอ

ผ-�ได�ร�บการค�ด
เล�อกและราคาท��
ตกลงซ��อหร�อจ�าง

เหต ผลท��ค�ด
เล�อกโดย
ส�งเขป

เลขท��และว�นท��ของ
ส�ญญาหร�อข�อตกลง
ในการซ��อหร�อจ�าง

16 19,260.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

17 7,500,000.00 7,270,000.00 ว�ธ�พ�เศษ

ขอส��งจ�างขนย�ายเคร��องจ�าย
กระแสไฟฟpาแบบต�อ
เน��อง(UPS) ของเคาน-เตอร-การ
เง�นอ�มพวาไปเก�บท��ธนาคาร
อาคารสงเคราะห-ส'าน�กงาน
ใหญ� 

บร�ษ�ท ไซท- เพรพพาเรช��น 
แมเนจ เมนท- จ'าก�ด 
19,260.00 บาท

บร�ษ�ท ไซท- เพรพ
พาเรช��น แมเนจ เม
นท- จ'าก�ด 
19,260.00 บาท

ม�ความ
เช��ยวชาญใน
การต�ดต��ง ขน
ย=าย UPS และ
เปRนผT=ให=บร�การ
เด�มท��เคยวAาจ=าง

ใบส��งจ=างเลขท��         
จพ.
(สจส.)265/2560ลงว�น
ท�� 16/6/2560

ขออน�ม�ต�จ�ดซ�=อ Disk 3Par 
จ'านวน  96 ล�ก พร�อมย�าย
ระบบ และ SAN Switch 
จ'านวน 2 ช�ด  พร�อมว�าจ�าง
บร�การบ'าร�งร�กษาฯ เป1นเวลา 
4 ป3 โดยว�ธ�พ�เศษ

บร�ษ�ท ย�บอ�นซอย จ'าก�ด 
7,270,000.00 บาท

บร�ษ�ท ย�บอ�นซอย 
จ'าก�ด 
6,260,000.00 
บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และราคาไมA
เก�นงบ
ประมาณและ
ราคากลาง

ใบส��งซ��อเลขท��          
จพ.
(สจส.)266/2560ลงว�น
ท�� 16/6/2560



แบบสขร.1

ส�วนจ�ดหาระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร

งานท��จ�ดซ��อหร�อจ�ดจ�าง ราคากลาง ว�ธ�ซ��อหร�อจ�าง

สร ปผลการด#าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างในรอบเด�อน ม�ถ นายน 2560

ล#าด�บ
ท��

วงเง�นท��จะซ��อหร�อ
จ�าง

รายช��อผ-�เสนอราคาและ
ราคาท��เสนอ

ผ-�ได�ร�บการค�ด
เล�อกและราคาท��
ตกลงซ��อหร�อจ�าง

เหต ผลท��ค�ด
เล�อกโดย
ส�งเขป

เลขท��และว�นท��ของ
ส�ญญาหร�อข�อตกลง
ในการซ��อหร�อจ�าง

18 15,515.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

19 170,000.00 168,097.00 ว�ธ�ตกลงราคา

20 9,000.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

ขออน�ม�ต�จ�ดจ�างร�=อถอน ขน
ย�าย พร�อมปร�บปร�งส�เคร��อง 
ATM ออกจากเคาน-เตอร-การ
เง�นอ�มพวา โดยว�ธ�ตกลงราคา 

บร�ษ�ท กร�นคอนแทร�คท- 
จ'าก�ด 15,515.00 บาท

บร�ษ�ท กร�นคอน
แทร�คท- จ'าก�ด 
15,515.00 บาท

ต=นเร��องแจ=งให=
ด,าเน�นการ

ใบส��งจ=างเลขท��         
จพ.
(สจส.)267/2560ลงว�น
ท�� 19/6/2560

ขออน�ม�ต�จ�ดซ�=อหมkกพ�มพ-และ
กระดาษ ส'าหร�บเคร��องพ�มพ- 
Epson Stylus Pro 9880 
และส'าหร�บเคร��องพ�มพ-  
Epson Stylus Pro 4900 จาก
บร�ษ�ท เอส พ� ว� ไอ จ'าก�ด 
(มหาชน) 
โดยว�ธ�ตกลงราคา 

บร�ษ�ท เอส พ� ว� ไอ จ'าก�ด 
166,385.00 บาท

บร�ษ�ท เอส พ� ว� ไอ 
จ'าก�ด 166,385.00 
บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และราคาไมA
เก�นงบ
ประมาณและ
ราคากลาง

ใบส��งซ��อเลขท��          
จพ.
(สจส.)268/2560ลงว�น
ท�� 20/6/2560

ขออน�ม�ต�เช�าใช�บร�การ
อ�นเทอร-เน�ต บนรถ Mobile 
Banking1 เป1นเวลา 1ป3

บร�ษ�ท เร�ยล ม�ฟ จ'าก�ด 
8,975.16 บาท

บร�ษ�ท เร�ยล ม�ฟ 
จ'าก�ด 8,975.16 
บาท

เชAาตAอเน��องจาก
บร�ษ�ทเด�ม

ใบส��งเชAาเลขท��           
จพ.
(สจส.)269/2560ลงว�น
ท�� 21/6/2560



แบบสขร.1

ส�วนจ�ดหาระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร

งานท��จ�ดซ��อหร�อจ�ดจ�าง ราคากลาง ว�ธ�ซ��อหร�อจ�าง

สร ปผลการด#าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างในรอบเด�อน ม�ถ นายน 2560

ล#าด�บ
ท��

วงเง�นท��จะซ��อหร�อ
จ�าง

รายช��อผ-�เสนอราคาและ
ราคาท��เสนอ

ผ-�ได�ร�บการค�ด
เล�อกและราคาท��
ตกลงซ��อหร�อจ�าง

เหต ผลท��ค�ด
เล�อกโดย
ส�งเขป

เลขท��และว�นท��ของ
ส�ญญาหร�อข�อตกลง
ในการซ��อหร�อจ�าง

21 426,930.00 426,930.00 ว�ธ�พ�เศษ

22 6,323,200.00 6,323,200.00 ว�ธ�พ�เศษ

ขอส��งจ�างบร�ษ�ท บ�ซ�เนส 
ออนไลน- จ'าก�ด (มหาชน) เป1น
ผ��ให�บร�การตรวจสอบข�อม�ล
น�ต�บ�คคล จ'านวน 350 ช��วโมง 
ในเวลา 1 ป3 

บร�ษ�ท บ�ซ�เนส ออนไลน- 
จ'าก�ด (มหาชน) 
426,930.00 บาท

บร�ษ�ท บ�ซ�เนส 
ออนไลน- จ'าก�ด 
(มหาชน) 
426,930.00 บาท

วAาจ=างจาก
บร�ษ�ทเด�ม

ใบส��งจ=างเลขท��           
จพ.
(สจส.)270/2560ลงว�น
ท�� 21/6/2560

ขอส��งซ�=อเคร��องโทรศ�พท- IP 
Phone จ'านวน 360 เคร��อง 
และอ�ปกรณ-ท��เก��ยวข�อง         

บร�ษ�ท อ�นเตอร-เนช��นแนล 
เน�ตเว�ร-ค ซ�สเต�ม จ'าก�ด  
6,323,200.00 บาท

บร�ษ�ท อ�นเตอร-
เนช��นแนล 
เน�ตเว�ร-ค ซ�สเต�ม 
จ'าก�ด 
6,294,600.00 
บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และราคาไมA
เก�นงบ
ประมาณและ
ราคากลาง

ใบส��งซ��อเลขท��         
จพ.
(สจส.)273/2560ลงว�น
ท�� 22/6/2560



แบบสขร.1

ส�วนจ�ดหาระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร

งานท��จ�ดซ��อหร�อจ�ดจ�าง ราคากลาง ว�ธ�ซ��อหร�อจ�าง

สร ปผลการด#าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างในรอบเด�อน ม�ถ นายน 2560

ล#าด�บ
ท��

วงเง�นท��จะซ��อหร�อ
จ�าง

รายช��อผ-�เสนอราคาและ
ราคาท��เสนอ

ผ-�ได�ร�บการค�ด
เล�อกและราคาท��
ตกลงซ��อหร�อจ�าง

เหต ผลท��ค�ด
เล�อกโดย
ส�งเขป

เลขท��และว�นท��ของ
ส�ญญาหร�อข�อตกลง
ในการซ��อหร�อจ�าง

23 66,768.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

24 40,000.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

ขออน�ม�ต�เช�าวงจรส��อสาร
ข�อม�ล จ'านวน 1 วงจร ส'าหร�บ
การใช�บร�หารจ�ดการข�อม�ล
เว�บไซต-  ธนาคาร จ'านวน 2 
เว�บไซต- 
(www.ghbank.co.th ) และ  
(www.ghbhomecenter.com 
) เป1นระยะเวลา 1 ป3 จาก
บร�ษ�ท ท�โอท� จ'าก�ด (มหาชน)
                                         

บร�ษ�ท ท�โอท� จ'าก�ด 
(มหาชน) 66,768.00 บาท

บร�ษ�ท ท�โอท� จ'าก�ด 
(มหาชน) 
66,768.00 บาท

เชAาตAอเน��องจาก
บร�ษ�ทเด�ม

ใบส��งเชAาเลขท��           
จพ.
(สจส.)274/2560ลงว�น
ท� 22/6/2560

ขออน�ม�ต�จ�ดซ�=อเคร��อง
คอมพ�วเตอร- Notebook  ให�
ก�บฝcายประเม�นผลองค-กร 
จ'านวน 1 เคร��อง โดยว�ธ�ตกลง
ราคา 

บร�ษ�ท เท�นซอฟท- จ'าก�ด 
36,915.00 บาท

บร�ษ�ท เท�นซอฟท- 
จ'าก�ด 36,915.00 
บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และราคาไมA
เก�นงบ
ประมาณ

ใบส��งซ��อเลขท��           
จพ.
(สจส.)275/2560ลงว�น
ท�� 22/6/2560



แบบสขร.1

ส�วนจ�ดหาระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร

งานท��จ�ดซ��อหร�อจ�ดจ�าง ราคากลาง ว�ธ�ซ��อหร�อจ�าง

สร ปผลการด#าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างในรอบเด�อน ม�ถ นายน 2560

ล#าด�บ
ท��

วงเง�นท��จะซ��อหร�อ
จ�าง

รายช��อผ-�เสนอราคาและ
ราคาท��เสนอ

ผ-�ได�ร�บการค�ด
เล�อกและราคาท��
ตกลงซ��อหร�อจ�าง

เหต ผลท��ค�ด
เล�อกโดย
ส�งเขป

เลขท��และว�นท��ของ
ส�ญญาหร�อข�อตกลง
ในการซ��อหร�อจ�าง

25 424,000.00 424,000.00 ว�ธ�พ�เศษ

26 67,000.00 67,000.00 ว�ธ�พ�เศษ

27 20,000.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

จ�ดซ�=อ Software ล�ขส�ทธ�x 
จ'านวน 8 รายการ จากบร�ษ�ท 
ไทยแวร- คอมม�วน�เคช��น จ'าก�ด 

บร�ษ�ท ไทยแวร- คอมม�
วน�เคช��น จ'าก�ด 
417,021.80 บาท

บร�ษ�ท ไทยแวร- 
คอมม�วน�เคช��น 
จ'าก�ด 417,021.80 
บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และราคาไมA
เก�นงบ
ประมาณและ
ราคากลาง

ใบส��งซ��อเลขท��         
จพ.
(สจส.)276/2560ลงว�น
ท�� 23/6/2560

จ�ดซ�=อ Software ล�ขส�ทธ�x Toad 
for Oracle จากบร�ษ�ท ไอท�ไอ
พ� โซล�ช��น จ'าก�ด  

บร�ษ�ท ไอท�ไอพ� โซล�ช��น 
จ'าก�ด 48,150.00 บาท

บร�ษ�ท ไอท�ไอพ� 
โซล�ช��น จ'าก�ด 
48,150.00 บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และราคาไมA
เก�นงบ
ประมาณ

ใบส��งซ��อเลขท��         
จพ.
(สจส.)277/2560ลงว�น
ท�� 23/6/2560

ขออน�ม�ต�จ�ดซ�=อโปรแกรม
ส'าหร�บออกแบบและจ�ดท'า
หน�งส�อรายการทร�พย- 
(Flip PDF Professional ) โดย
ว�ธ�ตกลงราคา 

บร�ษ�ท เอสพ�ว�ไอ จ'าก�ด 
(มหาชน) 19,955.50 บาท

บร�ษ�ท เอสพ�ว�ไอ 
จ'าก�ด (มหาชน) 
19,955.50 บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และราคาไมA
เก�นงบ
ประมาณ

ใบส��งซ��อเลขท�� จพ.
(สจส.)278/2560ลงว�น
ท�� 23/6/2560



แบบสขร.1

ส�วนจ�ดหาระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร

งานท��จ�ดซ��อหร�อจ�ดจ�าง ราคากลาง ว�ธ�ซ��อหร�อจ�าง

สร ปผลการด#าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างในรอบเด�อน ม�ถ นายน 2560

ล#าด�บ
ท��

วงเง�นท��จะซ��อหร�อ
จ�าง

รายช��อผ-�เสนอราคาและ
ราคาท��เสนอ

ผ-�ได�ร�บการค�ด
เล�อกและราคาท��
ตกลงซ��อหร�อจ�าง

เหต ผลท��ค�ด
เล�อกโดย
ส�งเขป

เลขท��และว�นท��ของ
ส�ญญาหร�อข�อตกลง
ในการซ��อหร�อจ�าง

28 1,500,000.00 1,500,000.00 ว�ธ�พ�เศษ

29 1,605.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

ขออน�ม�ต�ว�าจ�างบร�การบ'าร�ง
ร�กษาและซ�อมแซมแก�ไขเคร��อง
บร�การเง�นด�วนอ�ตโนม�ต� 
(ATM) ย��ห�อ NCR จ'านวน 20 
เคร��อง เป1นระยะเวลา 3 ป3 โดย
ว�ธ�พ�เศษ

บร�ษ�ท เอสว�โอเอ จ'าก�ด 
(มหาชน) 1,463,760.00 
บาท

บร�ษ�ท เอสว�โอเอ 
จ'าก�ด (มหาชน) 
1,463,760.00 
บาท

วAาจ=างบร�ษ�ท
เด�มและราคา
ไมAเก�นงบ
ประมาณและ
ราคากลาง

ใบส��งจ=างเลขท��         
จพ.
(สจส.)280/2560ลงว�น
ท�� 27/6/2560

ขออน�ม�ต�จ�ดจ�างบร�ษ�ท
ภายนอกด'าเน�นการขนย�าย
และต�ดต�=งเคร��องคอมพ�วเตอร- 
จากส'าน�กงานใหญ� ไปต�ดต�=งท��
สาขาส�ขาภ�บาล 3 โดยว�ธ�
ตกลงราคา 

บร�ษ�ท เอสว�โอเอ จ'าก�ด 
(มหาชน) 1,605.00 บาท

บร�ษ�ท เอสว�โอเอ 
จ'าก�ด (มหาชน) 
1,605.00 บาท

เปRนผT=ให=บร�การ
เชAา PC และม�
ความเช��ยวชาญ
ในการขนย=าย

ใบส��งจ=างเลขท��        
จพ.
(สจส.)281/2560ลงว�น
ท�� 27/6/2560



แบบสขร.1

ส�วนจ�ดหาระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร

งานท��จ�ดซ��อหร�อจ�ดจ�าง ราคากลาง ว�ธ�ซ��อหร�อจ�าง

สร ปผลการด#าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างในรอบเด�อน ม�ถ นายน 2560

ล#าด�บ
ท��

วงเง�นท��จะซ��อหร�อ
จ�าง

รายช��อผ-�เสนอราคาและ
ราคาท��เสนอ

ผ-�ได�ร�บการค�ด
เล�อกและราคาท��
ตกลงซ��อหร�อจ�าง

เหต ผลท��ค�ด
เล�อกโดย
ส�งเขป

เลขท��และว�นท��ของ
ส�ญญาหร�อข�อตกลง
ในการซ��อหร�อจ�าง

30 8,560.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

31 18,000.00 _ ว�ธ�ตกลงราคา

ขออน�ม�ต�จ�ดซ�=อเคร��อง Smart 
Card ร��น ACR-39U จ'านวน 8 
เคร��อง โดยว�ธ�ตกลงราคา 

บร�ษ�ท เดอะ คอม พ�ท 
เทคโนโลย� จ'าก�ด 
8,560.00 บาท

บร�ษ�ท เดอะ คอม 
พ�ท เทคโนโลย� 
จ'าก�ด 8,560.00 
บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และราคาไมA
เก�นงบ
ประมาณ

ใบส��งซ��อเลขท��         
จพ.
(สจส.)282/2560ลงว�น
ท�� 27/6/2560

ขออน�ม�ต�จ�ดซ�=อ External 
Harddisk จ'านวน 3 เคร��อง 
ของฝcายทร�พยากรบ�คคล โดย
ว�ธ�ตกลงราคา 

บร�ษ�ท ล�ก�า บ�สส�เนส 
จ'าก�ด 15,568.50 บาท

บร�ษ�ท ล�ก�า บ�สส�
เนส จ'าก�ด 
15,568.50 บาท

บร�ษ�ทเสนอ
ตามข=อก,าหนด
และราคาไมA
เก�นงบ
ประมาณ

ใบส��งซ��อเลขท��         
จพ.
(สจส.)290/2560ลงว�น
ท�� 28/6/2560



แบบสขร.1

ส�วนจ�ดหาระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร

งานท��จ�ดซ��อหร�อจ�ดจ�าง ราคากลาง ว�ธ�ซ��อหร�อจ�าง

สร ปผลการด#าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างในรอบเด�อน ม�ถ นายน 2560

ล#าด�บ
ท��

วงเง�นท��จะซ��อหร�อ
จ�าง

รายช��อผ-�เสนอราคาและ
ราคาท��เสนอ

ผ-�ได�ร�บการค�ด
เล�อกและราคาท��
ตกลงซ��อหร�อจ�าง

เหต ผลท��ค�ด
เล�อกโดย
ส�งเขป

เลขท��และว�นท��ของ
ส�ญญาหร�อข�อตกลง
ในการซ��อหร�อจ�าง

32 2,750,000.00 2,750,000.00 ว�ธ�พ�เศษขออน�ม�ต�จ�ดซ�=อต�� Rack และ
อ�ปกรณ-พร�อมต�ดต�=ง จ'านวน 
50 ช�ด โดยว�ธ�พ�เศษ

บร�ษ�ท เอ�ม เอฟ อ� ซ� จ'าก�ด 
(มหาชน) 2,375,400.00 
บาท บร�ษ�ท แอนเดน 
คอร-ปปอเรช��น จ'าก�ด 
2,380,000.00 บาท บร�ษ�ท 
จ�เอเบ�ล จ'าก�ด 
2,695,000.00 บาท บร�ษ�ท
แอมม�ท� เทคโนโลย� แอน
เซอร-ว�ส จ'าก�ด 
2,835,500.00 บาท

บร�ษ�ท เอ�ม เอฟ อ� 
ซ� จ'าก�ด (มหาชน) 
2,375,400.00 
บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และราคาต�,าสWด
และไมAเก�นงบ
ประมาณและ
ราคากลาง

ใบส��งซ��อเลขท��         
จพ.
(สจส.)291/2560ลงว�น
ท�� 29/6/2560



แบบสขร.1

ส�วนจ�ดหาระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร

งานท��จ�ดซ��อหร�อจ�ดจ�าง ราคากลาง ว�ธ�ซ��อหร�อจ�าง

สร ปผลการด#าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างในรอบเด�อน ม�ถ นายน 2560

ล#าด�บ
ท��

วงเง�นท��จะซ��อหร�อ
จ�าง

รายช��อผ-�เสนอราคาและ
ราคาท��เสนอ

ผ-�ได�ร�บการค�ด
เล�อกและราคาท��
ตกลงซ��อหร�อจ�าง

เหต ผลท��ค�ด
เล�อกโดย
ส�งเขป

เลขท��และว�นท��ของ
ส�ญญาหร�อข�อตกลง
ในการซ��อหร�อจ�าง

33 ว�ธ�ประกวดราคาขอส��งซ�=อ�ปกรณ- และส��งจ�าง
บร�การบ'าร�งร�กษาและ
ซ�อมแซมแก�ไขอ�ปกรณ- Switch 
ศ�นย- Data Center 

บร�ษ�ท อ�นเตอร-เนช��นแนล 
เน�ตเว�ร-ค ซ�สเต�ม จ'าก�ด  
19,688,000.00 บาท 
บร�ษ�ท ม�นท-คอร-ปปอเรช��น 
จ'าก�ด 19,800,000.00 
บร�ษ�ท เน�กเทค เอเช�ย 
จ'าก�ด 19,880,000.00 
บาท

บร�ษ�ท อ�นเตอร-
เนช��นแนล 
เน�ตเว�ร-ค ซ�สเต�ม 
จ'าก�ด  
19,688,000.00 
บาท

บร�ษ�ทเสนอตรง
ตามข=อก,าหนด
และราคาต�,าสWด
และไมAเก�นงบ
ประมาณและ
ราคากลาง

ใบส��งซ��อเลขท��         
จพ.
(สจส.)293/2560ลงว�น
ท�� 30/6/2560
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