
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจัดจางพัฒนาระบบ
และประเมินผลการ
ดําเนินงานองคกร (SMART 
Radar) โดยวิธีพิเศษ

       1,500,000.00       1,498,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โกอ้ิงเจ็ส จํากัด 
1,273,300.00 บาท

บริษัท โกอ้ิงเจ็ส 
จํากัด 
1,259,925.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่        
จพ.(สจส.)475/2560
ลงวันที่ 19/9/2560

2 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บํารุงรักษาเครื่องพิมพ 
(Passbook) จํานวน 255 
เครื่อง เปนเวลา 5 ป โดยวิธี
ประกวดราคา ดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction)

     13,387,500.00     12,813,750.00 วิธีอิเล็กทรอนิกส บริษัท พอยท ไอที คอน
ซัลทิ่ง จํากัด 
6,443,310.00 บาท บริษัท
 ยิบอินซอย จํากัด 
7,500,000.00 บาท

บริษัท พอยท ไอที
 คอนซัลทิ่ง จํากัด
 6,442,575.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  
 จพ.(สจส.)476/2560
ลงวันที่ 21/9/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 วาจางบริการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขเครื่องรับฝาก
เงินสดอัตโนมัติ (CDM) ย่ีหอ
 Hitachi Omron จํานวน 21 
เครื่อง เปนระยะเวลา 3 ป 
โดยวิธีพิเศษ

       6,900,000.00       6,900,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ล็อกซบิท จํากัด 
(มหาชน) 6,866,543.00 
บาท

บริษัท ล็อกซบิท 
จํากัด (มหาชน) 
6,438,200.70 
บาท

วาจาง
ตอเนื่องจาก
บริษัทเดิมและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)477/2560
ลงวันที่ 22/9/2560

4 จัดจางบริษัท ไมนฮารท 
(ประเทศไทย) จํากัด เปนผู
ควบคุม และเปนที่ปรึกษา
โครงการกอสรางศูนย
คอมพิวเตอรหลัก (Data 
Center) ในสวนงานเพิ่ม เปน
ระยะเวลา 120 วัน  โดยวิธี
พิเศษ

       1,590,833.20       1,590,833.20 วิธีพิเศษ บริษัท ไมนฮารท 
(ประเทศไทย) จํากัด  
1,590,833.20 บาท

บริษัท ไมนฮารท 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 
1,483,833.20 
บาท

วาจาง
ตอเนื่องจาก
บริษัทเดิมและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)484/2560
ลงวันที่ 26/9/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 ขอสั่งจาง ถอดถอน ขนยาย 
และติดต้ังอุปกรณ
คอมพิวเตอร ของสาขาเดอะ
มอลล บางแค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

27,820.00            _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ท.ีเอส ซิสเท็ม
อินทรีเกรท จํากัด 
27,820.00 บาท

บริษัท เจ.ท.ีเอส 
ซิสเท็มอินทรีเกรท
 จํากัด 27,820.00
 บาท

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)486/2560
ลงวันที่ 28/9/2560

6 ขอสั่งจางดําเนินการขนยาย 
เครื่องจายกระแสไฟฟา 
(UPS) จํานวน 2 สาขา

            64,200.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น 
แมเนจเมนท จํากัด 
64,200.00 บาท

บริษัท ไซท เพรพ
พาเรชั่น แมเนจ
เมนท จํากัด 
64,200.00 บาท

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)487/2560
ลงวันที่ 28/9/2560

7 ขอสั่งจาง ถอดถอน ขนยาย
และ ติดต้ังอุปกรณ
คอมพิวเตอร  ของสาขา
หัวหมาก ทาวน เซ็นเตอร 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
        

            31,565.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด 
31,565.00 บาท

บริษัท ทริปเปล 
เอ็ม ซิสเต็มส 
เทคโนโลยี จํากัด 
31,565.00 บาท

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)488/2560
ลงวันที่ 28/9/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 ขอสั่งจาง รื้อถอน ขนยาย 
ปรับปรุงสี และติดต้ังเครื่อง 
ATM เครื่อง CDM ของสาขา
หัวหมาก ทาวน เซ็นเตอร 
และสาขาเดอะมอลลบางแค 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            58,101.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนคอนแทร็คท 
จํากัด  58,101.00 บาท

บริษัท กรีนคอน
แทร็คท จํากัด  
58,101.00 บาท

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)489/2560
ลงวันที่ 29/9/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


