
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งจางขนยาย เครื่อง
 ATMออกจากพื้นที่จัดเก็บ
ชั่วคราวของสํานักงานใหญ 
เพื่อนําไปปรับปรุงสีเครื่อง
ตามรูปแบบใหม Silver + 
Pink Gold และนําไปติดต้ัง ณ
 สาขาศรีนครินทร (แหงใหม)
 ณ ศูนยการคาพาราไดซ 
พารค และขนยายเครื่อง ATM
 และเครื่อง PBM เดิม มา
จัดเก็บที่สํานักงานใหญ

            29,200.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน คอนแทร็คท 
จํากัด 29,157.50 บาท

บริษัท กรีน คอน
แทร็คท จํากัด 
29,157.50 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)1/2561   
ลงวันที่ 4/1/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งจางบริษัท
ภายนอกดําเนินการนํา
อุปกรณ Router  เขาจัดเก็บ
ภายในเครื่อง ATM โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

            60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ดาตา
เน็ทเวอรค คอมมิวนิ
เคชั่นส จํากัด 60,000.00
 บาท

บริษัท แอดวานซ
 ดาตาเน็ทเวอรค 
คอมมิวนิเคชั่นส 
จํากัด 60,000.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)2/2561   
ลงวันที่ 11/1/2561

3 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งจางบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
 ดําเนินการขนยายและติดต้ัง
วงจรสื่อสาร

              4,280.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม
 จํากัด (มหาชน) 
4,280.00 บาท

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) 
4,280.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)3/2561   
ลงวันที่ 12/1/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 วาจางบริษัท ซินโดม 
อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี 
จํากัด ดําเนินการยายและ
ติดต้ังเครื่องจายกระแสไฟฟา
ตอเนื่อง (UPS)

            26,750.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินโดม 
อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี 
จํากัด 26,750.00 บาท

บริษัท ซินโดม 
อิเลคทรอนิคส 
อินดัสตรี จํากัด 
26,750.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)4/2561   
ลงวันที่ 12/1/2561

5 วาจางบริษัท เจ.ท.ีเอส.ซิส
เท็มอินทรีเกรท จํากัด 
ดําเนินการขนยายและติดต้ัง
เครื่องคอมพิวเตอร

            19,260.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ท.ีเอส.ซิสเท็ม
อินทรีเกรท จํากัด 
19,260.00 บาท

บริษัท เจ.ท.ีเอส.
ซิสเท็มอินทรีเกรท
 จํากัด 19,260.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)5/2561   
ลงวันที่ 12/1/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อผาหมึก 
Passbook Printer ย่ีหอ PSI 
รุน PR9    จํานวน 1,000 
กลอง

          481,500.00          481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พอยท ไอที คอน
ซัลทิ่งจํากัด 481,500.00 
บาท

บริษัท พอยท ไอที
 คอนซัลทิ่งจํากัด 
481,500.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)6/2561   
ลงวันที่ 17/1/2561

7 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติจัดจางบริษัท
ภายนอกเพื่อดําเนินการขน
ยายเครื่องคอมพิวเตอรจาก
ศูนย IT Command  แจง
วัฒนะ ไปติดต้ังที่ธนาคาร
อาคารสงเคราะหสํานักงาน
ใหญ และสาขาบานบึง

            20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 
(มหาชน) 18,815.00 บาท

บริษัท เอสวีโอเอ 
จํากัด (มหาชน) 
18,815.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)7/2561   
ลงวันที่ 18/1/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติเชาใชบริการ  Web
 Monitor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              3,600.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยวิจัยนวัตกรรม
อินเทอรเน็ตไทย จํากัด 
3,600.00 บาท

บริษัท ศูนยวิจัย
นวัตกรรม
อินเทอรเน็ตไทย 
จํากัด 3,600.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งเชาเลขที่         
จพ.(สจส.)8/2561   
ลงวันที่ 18/1/2561

9 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อผงหมึก HP รุน
 87XC จํานวน 72 กลอง

          499,176.00          499,176.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอ จี เอ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 
499,176.00 บาท

บริษัท โอ จี เอ 
อินเตอรเนชั่นแนล
 จํากัด 
499,176.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)9/2561   
ลงวันที่ 19/1/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 ขอสั่งจางบริการบํารุงรักษา 
Finacle License ที่ธนาคาร
ใชงานเพิ่มในป 2557 ต้ังแต
วันที่ 24 เมษายน 2560 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2560

       1,995,016.42       1,995,016.42 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 
1,995,016.42 บาท

บริษัท ยิบอินซอย
 จํากัด 
1,995,016.42 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)10/2561   
ลงวันที่ 19/1/2561

11 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อผงหมึก 
SAMSUNG รุน MLT-D307E 
จํานวน 54 กลอง 

          495,720.00          495,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 
495,720.00 บาท

บริษัท โฟทีกา 
จํากัด 
495,720.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่           
จพ.(สจส.)11/2561  
ลงวันที่ 22/1/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อผงหมึก 
SAMSUNG รุน MLT-D201L 
จํานวน 52 กลอง

          491,660.00          491,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 
491,660.00 บาท

บริษัท โฟทีกา 
จํากัด 
491,660.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)13/2561 
ลงวันที่ 26/1/2561


