
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อเครื่องอานบารโคด 
Barcode Reader CINO รุน 
F680 จํานวน 5 เครื่อง 
สําหรับสํานักพระราม 9

            12,500.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบนารี เทค จํากัด 
12,500.00 บาท

บริษัท ไบนารี เทค
 จํากัด 12,500.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  
 จพ.(สจส.)517/2560
ลงวันที่ 1/11/2560

2 จัดซื้อเครื่องอานบัตร
ประชาชน Smart Card 
Reader รุน ACR-39U 
จํานวน 20เครื่อง สําหรับ
สํานักพระราม 9

            21,400.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ คอมพีท 
เทคโนโลยี จํากัด 
21,400.00 บาท

บริษัท เดอะ คอม
พีท เทคโนโลยี 
จํากัด 21,400.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)518/2560
ลงวันที่ 1/11/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 จางซอมแซมกลองธนบัตร
ของเครื่อง ATM Wincor 
Nixdorf ของเคานเตอร
การเงิน บ๊ิกซี บางนา

              3,210.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรล ดาตา 
(ประเทศไทย) จํากัด 
3,210.00 บาท

บริษัท คอนโทรล 
ดาตา (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
3,210.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  
 จพ.(สจส.)522/2560
ลงวันที่ 8/11/2560

4 จางซอมแซมกลองธนบัตร
ของเครื่อง ATM Wincor 
Nixdorf ของสาขาฟวเจอร
พารค รังสิต

              3,210.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรล ดาตา 
(ประเทศไทย) จํากัด 
3,210.00 บาท

บริษัท คอนโทรล 
ดาตา (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
3,210.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  
 จพ.(สจส.)523/2560
ลงวันที่ 8/11/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 จางซอมแซมกลองธนบัตร
ของเครื่อง ATM Wincor 
Nixdorf ของสาขาสมุทรสาคร

              3,210.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรล ดาตา 
(ประเทศไทย) จํากัด 
3,210.00 บาท

บริษัท คอนโทรล 
ดาตา (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
3,210.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  
 จพ.(สจส.)524/2560
ลงวันที่ 8/11/2560

6 จัดซื้อผาหมึก Epson LQ590i
 จํานวน 50 กลอง และผา
หมึกEpson LQ2190i จํานวน
 50 กลอง

            39,000.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 
38,252.50 บาท

บริษัท โฟทีกา 
จํากัด 38,252.50
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)525/2560
ลงวันที่ 8/11/2560

7 จัดซื้อผงหมึก ย่ีหอ Samsung
 MLTD-307E จํานวน 33 
กลอง และ Samsung 
MLTD-201L จํานวน 20 กลอง

          492,100.00          492,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 492,059.80 บาท

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
492,059.80 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)528/2560
ลงวันที่ 15/11/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 จัดซื้อเครื่องอานบารโคด 
Barcode Reader ย่ีหอ 
CINO รุน F680 จํานวน 4 
เครื่อง สําหรับสาขายอย
เซ็นทรัล พลาซา เวสตเกต

            10,000.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบนารี เทค จํากัด 
10,000.00 บาท

บริษัท ไบนารี เทค
 จํากัด 10,000.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)530/2560
ลงวันที่ 20/11/2560

9 จัดซื้อเครื่องอานบัตร
ประชาชน Smart Card 
Reader รุน ACR-39U 
จํานวน 5 เครื่อง สําหรับ
สาขายอยเซ็นทรัล พลาซา
เวสตเกต

              5,350.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ คอมพีท 
เทคโนโลยี จํากัด  
5,350.00 บาท

บริษัท เดอะ คอม
พีท เทคโนโลยี 
จํากัด  5,350.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)531/2560
ลงวันที่ 20/11/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 จัดซื้อเครื่องพิมพบัตรชําระหนี้
เงินกู GHB Pay Card จํานวน
 1 เครื่อง สําหรับสาขายอย
เซ็นทรัล พลาซา เวสตเกต

            49,000.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส
 โซลูชั่น แอนด เซอรวิสเซส
 จํากัด 48,449.98 บาท

บริษัท แอดวานซ
 บิสซิเนส โซลูชั่น 
แอนด เซอรวิสเซส
 จํากัด 48,449.98
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)532/2560
ลงวันที่ 20/11/2560

11 จัดซื้อ Barcode Reader 
CINO จํานวน 2 เครื่อง 
สําหรับสาขาเซ็นทรัล พลาซา 
เชียงราย

              5,000.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบนารี เทค จํากัด 
5,000.00 บาท

บริษัท ไบนารี เทค
 จํากัด 5,000.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)533/2560
ลงวันที่ 20/11/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 จัดซื้อ Smart Card Reader 
จํานวน 3 เครื่อง สําหรับสาขา
เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย

              3,210.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ คอมพีท 
เทคโนโลยี จํากัด 
3,210.00 บาท

บริษัท เดอะ คอม
พีท เทคโนโลยี 
จํากัด 3,210.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)534/2560
ลงวันที่ 20/11/2560

13 จัดซื้อ GHB Pay Card 
จํานวน 1 เครื่อง  สําหรับ
สาขาเซ็นทรัล พลาซา 
เชียงราย

            49,000.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส
 โซลูชั่น แอนด เซอรวิสเซส
 จํากัด 48,449.98 บาท

บริษัท แอดวานซ
 บิสซิเนส โซลูชั่น 
แอนด เซอรวิสเซส
 จํากัด 48,449.98
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)535/2560
ลงวันที่ 20/11/2560


