
แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง

บริการบํารุงรักษาระบบ

ศูนยบริการลูกคา (Call 

Center) แหงที่ 2ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส 

(e-Auction)

     19,560,150.00     19,560,150.00 วิธีอิเล็กทรอนิกส บริษัท เบย คอมพิวติ้ง 

จํากัด17,700,000.00 

บาท บริษัท วันทูวัน คอน

แทคส จํากัด (มหาชน) 

18,480,000.00 บาท 

บริษัท ซีทีซี ซิสเทมส 

จํากัด 18,880,000.00 

บาท

บริษัท เบย คอม 

 พิวติ้ง จํากัด

17,600,000.00 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาต่ําสุด

และไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  

 จพ.(สจส.)493/2560

ลงวันที่ 6/10/2560

2 รายงานผลการพิจารณาและ

ขออนุมัติจัดจางบริษัท

ภายนอกดําเนินการถอดถอน

 ขนยาย ติดตั้งอุปกรณ

คอมพิวเตอรของสาขา 

อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            19,260.00 

 _ 

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ที.เอส.ซิสเท็ม

อินทรีเกรท จํากัด 

19,260.00 บาท

บริษัท เจ.ที.เอส.

ซิสเท็มอินทรีเกรท

 จํากัด 19,260.00

 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         

จพ.(สจส.)494/2560

ลงวันที่ 6/10/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 ขออนุมัติจัดจางที่ปรึกษา

ตรวจประเมินความ

สอดคลองระบบบริหาร

จัดการความมั่นคง   

ปลอดภัยสารสนเทศ

มาตรฐาน ISO/IEC 

27001:2013 ของระบบ 

BAHTNET และระบบ ICAS

          600,000.00          593,736.00 วิธีพิเศษ บริษัท อี ซีคิวริตี้ (ไทย

แลนด) จํากัด 499,690.00

 บาท บริษัท ทริปเปลไนน 

โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 

575,000.00 บาท

บริษัท อี ซีคิวริตี้ 

(ไทยแลนด) จํากัด

 499,690.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาต่ําสุด

และไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่         

จพ.(สจส.)501/2560

ลงวันที่ 6/10/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง

บํารุงรักษาอุปกรณ Security

 สําหรับระบบ CBS โดยวิธี

ประกวดราคา  ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส 

(e-Auction)

     20,000,000.00     20,000,000.00 วิธีอิเล็กทรอนิกส บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 

เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 

19,599,000.00 บาท 

บริษัท เวิลด อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี่ จํากัด 

19,680,000.00 บาท 

บริษัท เน็กเทค เอเชีย 

จาํกัด 19,800,000.00 

บาท

บริษัท อินเตอร

เนชั่นแนล 

เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 

จํากัด 

19,590,000.00 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาต่ําสุด

และไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  

 จพ.(สจส.)502/2560

ลงวันที่ 6/10/2560

5 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง

บริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขระบบ NTP 

Time Server ดวยวิธีสอบราคา

          960,000.00          954,788.00 วิธีสอบราคา บริษัท เทเลไซน (ไทย

แลนด) จํากัด 738,300.00

 บาท บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี

 จํากัด (มหาชน) 

906,290.00 บาท

บริษัท เทเลไซน 

(ไทยแลนด) จํากัด

 727,600.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาต่ําสุด

และไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  

 จพ.(สจส.)503/2560

ลงวันที่ 6/10/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง

บริการบํารุงรักษาอุปกรณ

ระบบ Internet ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส 

(e-Auction)

     27,480,000.00     27,480,000.00 วิธีอิเล็กทรอนิกส บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 

เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 

27,180,000.00 บาท 

บริษัท เน็กซเทค เอเชีย 

จํากัด 27,230,000.00 

บาท บริษัท มินท คอร

ปอเรชั่น จํากัด 

27,300,000.00 บาท

บริษัท อินเตอร

เนชั่นแนล 

เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 

จํากัด 

27,180,000.00 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาต่ําสุด

และไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  

 จพ.(สจส.)504/2560

ลงวันที่ 6/10/2560

7 ขอสั่งจางดําเนินการ ถอดถอน

 ขนยาย ติดตั้ง TV และระบบ

ไฟฟา พรอมติดตั้งเดินสาย 

Data + Power ฝาย

ปฏิบัติการสารสนเทศ

            68,000.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอคิวเอ็ม เซอรวิส 

จํากัด 67,999.35 บาท

บริษัท เอคิวเอ็ม 

เซอรวิส จํากัด 

67,999.35 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         

จพ.(สจส.)505/2560

ลงวันที่ 11/10/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 ขอสั่งจางดําเนินการ ถอดถอน

 ขนยาย ติดตั้ง อุปกรณ

คอมพิวเตอร และอุปกรณ

สํานักงาน ฝายปฏิบัติการ

สารสนเทศ

            28,890.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัททริปเปล เอ็ม ซิส

เต็มส เทคโนโลยี จํากัด 

28,890.00 บาท

บริษัททริปเปล 

เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด 

28,890.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         

จพ.(สจส.)506/2560

ลงวันที่ 11/10/2560

9 รายงานผลการพิจารณาและ

ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่อง

ปริ้นเตอรสี จํานวน 8ตลับ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            31,458.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

31,458.00 บาท

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากัด 31,458.00

 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         

จพ.(สจส.)507/2560

ลงวันที่ 20/10/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 รายงานผลการพิจารณาและ

ขออนุมัติจัดจางบริษัท

ภายนอกดําเนินการรื้อถอน 

ขนยายเครื่อง ATM ออกจาก

เดอะมอลล งามวงศวาน 

และบิ๊กซี สุขาภิบาล 3 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

            11,770.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกมล เวิรค จํากัด 

11,770.00 บาท

บริษัท โกมล เวิรค

 จํากัด 11,770.00

 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         

จพ.(สจส.)508/2560

ลงวันที่ 20/10/2560

11 รายงานผลการพิจารณาและ

ขออนุมัติจดัซื้อ Certificate 

SSL เพื่อตออายุการใชงาน

ของระบบ Smart Receipt 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            25,000.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอ็มโอ - แซด 

คอม (ไทยแลนด) จํากัด 

21,186.00 บาท

บริษัท จีเอ็มโอ - 

แซด คอม (ไทย

แลนด) จํากัด  

21,186.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         

จพ.(สจส.)509/2560

ลงวันที่ 20/10/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 รายงานผลการพิจารณาและ

ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ

สําหรับเครื่องพิมพ ยี่หอ HP 

LaserJet Pro 400 Color 

M451nw จํานวน 4 ตลับ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

            15,729.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด    

15,729.00 บาท

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากัด    

15,729.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         

จพ.(สจส.)510/2560

ลงวันที่ 24/10/2560

13 รายงานผลการพิจารณาและ

ขออนุมัติสั่งจางบริษัท

ภายนอกดําเนินการรื้อถอน 

ขนยาย ปรับปรุงสี พรอม

ติดตั้งเครื่อง ATM ของสาขา

เซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            12,198.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกมล เวิรค จํากัด 

12,198.00 บาท

บริษัท โกมล เวิรค

 จํากัด 12,198.00

 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         

จพ.(สจส.)512/2560

ลงวันที่ 30/10/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14 รายงานผลการพิจารณาและ

ขออนุมัติจัดซื้อตลับหมึกโทน

เนอรเครื่องปริ้นเตอรสี 

รุน  HP Laser Pro 200 color 

 MFP M276 nw จํานวน 19 

กลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

            55,000.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด   

51,195.22 บาท

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากัด   

51,195.22 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         

จพ.(สจส.)513/2560

ลงวันที่ 31/10/2560

15 รายงานผลการพิจารณาและ

ขออนุมัติสั่งจางบริษัท

ภายนอกดําเนินการรื้อถอน 

ขนยาย ปรับปรุงสี พรอม

ติดตั้งเครื่อง ATM ของสาขา

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            35,291.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนคอนแทร็คท 

จํากัด 27,017.50 บาท

บริษัท กรีนคอน

แทร็คท จํากัด 

27,017.50 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         

จพ.(สจส.)514/2560

ลงวันที่ 31/10/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 ขออนุมัติจัดจางที่ปรึกษา

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001:2013 ของ

ระบบ BAHTNET และระบบ 

ICAS โดยวิธีพิเศษ

       4,000,000.00       3,958,240.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทริปเปลไนน โปร

เฟสชั่นแนล จํากัด 

3,750,000.00 บาท บริษัท

 อี ซีคิวริตี้ (ประเทศไทย) 

จํากัด 3,370,500.00 บาท

บริษัท อี ซีคิวริตี้ 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

3,370,500.00 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาต่ําสุด

และไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่         

จพ.(สจส.)515/2560

ลงวันที่ 31/10/2560

17 รายงานผลการพิจารณาและ

ขออนุมัติสั่งจางพัฒนา

โปรแกรมจัดเตรียม

ฐานขอมูลตั้งตนระบบ 

Internet & Mobile Banking 

ของศูนยปองกันการทุจริต 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          170,000.00          170,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สตรีม.ไอ.ที.คอล

ซันติ่ง 160,500.00 บาท

บริษัท สตรีม.ไอ.

ที.คอลซันติ่ง 

160,500.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ขอกําหนดและ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่         

จพ.(สจส.)516/2560

ลงวันที่ 31/10/2560


