
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อเครื่องอานบัตร
 Smart Card Reader จํานวน
 14 เครื่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

            15,000.00            15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเดอะ คอมพีท 
เทคโนโลยี จํากัด 
14,980.00 บาท

บริษัทเดอะ คอม
พีท เทคโนโลยี 
จํากัด 14,980.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
 จพ.(สจส.)18/2561
ลงวันที่ 5/2/2561

2 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร Notebook  
จํานวน 1 เครื่อง พรอม 
Software และอุปกรณตอพวง
 ของฝายธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

            50,000.00            50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด 
45,261.00 บาท

บริษัท เท็น ซอฟท
 จํากัด 45,261.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
4000000070         
ลงวันที่ 9/2/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อบริการขอมูล 
Bureau Statistic Report  
ระบบ Consumer

       1,177,000.00       1,177,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขอมูลเครดิต
แหงชาติ จํากัด 
1,177,000.00 บาท

บริษัท ขอมูล
เครดิตแหงชาติ 
จํากัด 
1,177,000.00 
บาท

จากผู
ใหบริการราย
เดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่             
 4100001118           
ลงวันที่ 9/2/2561

4 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อและวาจาง
บํารุงรักษาระบบDynamic 
QR Payment (พัฒนาระบบ
นวัตกรรมชําระหนี้เงินกู 
phase ll)

     27,000,000.00     24,250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดาตาวัน เอเชีย 
(ประเทศไทย) จํากัด 
24,249,929.60 บาท

บริษัท ดาตาวัน 
เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
23,300,000.00
บาท

บริษัทเสนอ
ราคาตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อ/จางเลขที่ 
4100001119/ 
4100001120         
วันที่ 9/2/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก HP รุน
 87XC จํานวน 50 กลอง

          346,650.00          346,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอ จี เอ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 
346,650.00 บาท

บริษัท โอ จี เอ 
อินเตอรเนชั่นแนล
 จํากัด 
346,650.00 บาท

บริษัทเสนอ
ราคาตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
4000000079            
ลงวันที่ 12/2/2561

6 ขออนุมัติวาจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
 Hardware และ System 
Software
  เพื่อปรับปรุงระบบ CBS 
(CBS New Platform) ชวงที่ 2
 เปนเวลา 6 เดือน (เดือนที่ 7 
ถึงเดือนที่ 12 ) โดยวิธีพิเศษ 

     41,558,293.34     41,558,293.34 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 
41,558,293.34 บาท

บริษัท ยิบอินซอย
 จํากัด 
41,558,293.34 
บาท

บริษัทเสนอ
ราคาตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่ 
4100001126            
 ลงวันที่ 14/2/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อผงหมึก ย่ีหอ 
Epson รุน S050762 จํานวน 
50 กลอง

          572,450.00          572,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 
572,450.00 บาท

บริษัท เอสวีโอเอ 
จํากัด 
572,450.00 บาท

บริษัทเสนอ
ราคาตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่             
 4100001125           
 ลงวันที่ 13/2/2561

8 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งจางขนยาย 
ปรับปรุงสีพรอมติดต้ังเครื่อง 
ATM   /CDM /PBM จํานวน 
29 สาขา  โดยวิธีคัดเลือก

       1,192,044.20       1,192,044.20 วิธีคัดเลือก บริษัท กรีนคอนแทร็คท 
จํากัด 1,192,044.20 บาท

บริษัท กรีนคอน
แทร็คท จํากัด 
1,192,044.20 
บาท

บริษัทเสนอ
ราคาตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่             
  จพ.(สจส.)
4100001137           
ลงวันที่ 15/2/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร
ขอมูลอินเตอรเน็ต เปน
ระยะเวลา 3 ป

       2,648,682.00       2,648,681.42 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม
 จํากัด (มหาชน)  
2,648,681.42 บาท

บริษัท กสท.
โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)  
2,648,681.42 
บาท

บริษัทเสนอ
ราคาตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งเชาเลขที่           
 4100001145         
ลงวันที่ 19/2/2561

10 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติจัดซื้อ External  
Harddisk  จํานวน 2 เครื่อง  
ของฝายสื่อสารองคกร  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

              8,980.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 
8,774.00 บาท

บริษัท โฟทีกา 
จํากัด 8,774.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ราคาตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่           
4000000108         
ลงวันที่ 20/2/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อผงหมึก ย่ีหอ 
SAMSUNG จํานวน 430 
กลอง

       4,002,538.00       4,002,538.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 
4,002,538.00บาท

บริษัท โฟทีกา 
จํากัด 
4,002,538.00บาท

บริษัทเสนอ
ราคาตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่           
4000000120          
ลงวันที่ 21/2/2561

12 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อโปรแกรม  
Adobe Photoshop cc.และ 
Adobe lllustrator cc. ของ
ฝายการตลาดและพันธมิตร 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            29,121.12 

 _ 

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
29,121.12 บาท

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 29,121.12
 บาท

บริษัทเสนอ
ราคาตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่             
 4000000122          
ลงวันที่ 21/2/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติจัดจางเพื่อให
บริการตรวจเช็คสภาพและ
ซอมแซม     แกไขเครื่อง iMac
 G5 3.5GHz 27”  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

              2,889.00              2,889.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 
(มหาชน)  2,889.00 บาท

บริษัท เอส พี วี ไอ
 จํากัด (มหาชน)  
2,889.00 บาท

บริษัทเสนอ
ราคาตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่          
 จพ.(สจส.)
4000000114         
ลงวันที่ 21/2/2561

14 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติจัดซื้อ Tablet 
Personal Computer  ย่ีหอ 
Apple  รุน iPad 9.7”  
(Wi-Fi+Cellular) ความจุ 32
 GB สีทอง จํานวน 4 เครื่อง 
ใหกับฝายบริหาร NPA โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

            70,000.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 
(มหาชน) 69,550.00 บาท

บริษัท เอส พี วี ไอ
 จํากัด (มหาชน) 
69,550.00 บาท

บริษัทเสนอ
ราคาตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.) 
4000000123         
ลงวันที่ 21/2/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
 ChequeMark Software
Web Viewer Verifier
License ( ระบบICAS ) 40
Licenses

          520,020.00          520,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยู
เนี่ยน จํากัด 520,020.00
 บาท

บริษัท 
คอมพิวเตอรยู
เนี่ยน จํากัด 
520,020.00 บาท

บริษัทเสนอ
ราคาตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่          
 4100001153         
ลงวันที่ 21/2/2561

16 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อผาหมึก
Passbook Printer
ย่ีหอCompuprint รุน SP40
Plus จํานวน  3000 กลอง

       2,022,300.00       2,022,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 
2,022,300.00 บาท

บริษัท โฟทีกา 
จํากัด 
2,022,300.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ราคาตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่           
4100001157          
ลงวันที่ 22/2/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เครื่อง Capture Device ที่ใช
งานกับระบบเช็คใน
กระบวนการเรียกเก็บเช็คโดย
ใชภาพเช็คแทนตัวเช็ค
จํานวน 78 เครื่อง

       5,928,000.00       5,928,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยู
เนี่ยน จํากัด  5,928,000 
บาท

บริษัท 
คอมพิวเตอรยู
เนี่ยน จํากัด 
3,845,771.28 
บาท

บริษัทเสนอ
ราคาตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่          
 4100001158          
ลงวันที่ 22/2/2561

18 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อแพ็กเกจของ 
LINE@ แบบ Pro ใหกับฝาย
การตลาด และพันธมิตร

            11,388.00            11,388.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม 
(ไทยแลนด)  จํากัด 
11,388.00 บาท

บริษัท จีเอ็มโอ-
แซด คอม (ไทย
แลนด)  จํากัด 
11,388.00 บาท

บริษัทเสนอ
ราคาตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
4000000146           
ลงวันที่ 27/2/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติซื้อและวาจาง
บํารุงรักษาระบบรองรับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน IFRS9

   128,000,000.00   128,000,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 
126,900,000.00 บาท

บริษัท ยิบอินซอย
 จํากัด 
124,856,931.80
 บาท

บริษัทเสนอ
ราคาตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อ/จางเลขที่     
 4100001183/ 
4100001184         
ลงวันที่ 28/2/2561


