
แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

1 จดัซื อ USB Token ยี�ห้อ 

SafeNet รุ่น 5110

4,793.06              _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยดิจิทลั ไอดี 

จํากดั 4793.06

บริษัท ไทยดิจิทลั

 ไอดี จํากดั 

4793.06

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื อเลขที� 

4000000177         

ลงวนัที� 7/3/2561

2 ปรับปรุงเครื�อง ATMยี�ห้อ 

NCR ให้เข้าข้อมลูใน

Harddisk และUnique Key

 Cam Lock

      1,800,000.00 1,785,644.89     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็ซีอาร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

1,785,644.89

บริษัท เอน็ซีอาร์ 

(ประเทศไทย) 

จํากดั 

1,785,644.89

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื อเลขที�         

4100001206         

ลงวนัที� 8/3/2561

3 ซื อ External Hard Disk 1 TB 1,690.00              _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากดั 

(มหาชน) 1,690

บริษัท ซีโอแอล 

จํากดั (มหาชน) 

1,690

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื อเลขที�         

4000000194         

ลงวนัที� 12/3/2561

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

4 ซื อหมกึพิมพ์สี ยี�ห้อ Canon 

Image CLASS MF8210Cn 

   3 ชดุ

32,003.70            _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จํากดั 

29,910.00

บริษัท โฟทีก้า 

จํากดั 32,003.70

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

ใบสั�งซื อเลขที�         

4000000195         

ลงวนัที� 12/3/2561

5 ซื อหมกึพิมพ์สําเนาริโก้         

 รุ่น JP 12 จํานวน 100 กลอ่ง

48,150.00            _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)

 จํากดั 48,150.00

บริษัท ริโก้ 

(ประเทศไทย) 

จํากดั 48,150.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื อเลขที�         

4000000202         

ลงวนัที� 13/3/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

6 จดัจ้างดําเนินการขนย้าย

และติดตั งเครื�องคอมพิวเตอร์

 จํานวน 116 เครื�อง

30,000.00            _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ เอส    

เจอเนอรัล จํากดั 

30,000.00

บริษัท เอส แอนด์

 เอส    เจอเนอรัล

 จํากดั 30,000.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งจ้างเลขที�         

4000000205         

ลงวนัที� 13/3/2561

7 ซื อหมกึเครื�องพิมพ์สี ยี�ห้อ 

Canon 10 รายการ

25,252.00            _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จํากดั 

25,252.00

บริษัท โฟทีก้า 

จํากดั 25,252.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื อเลขที�         

4000000208         

ลงวนัที� 14/3/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

8 ซื อผ้าหมกึ Passbook 

Printer  ยี�ห้อ PSI PR9 

จํานวน 1 กลอ่ง

481,500.00        481,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พอยท์ ไอที คอน

ซลัทิ6ง จํากดั 481,500.00

บริษัท พอยท์ ไอที

 คอนซลัทิ6ง จํากดั

 481,500.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื อเลขที�         

4000000211         

ลงวนัที� 14/3/2561

9 ซื อบริการข้อมลู CEIC 

Database

577,800.00        577,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอีไอซี ดาต้า 

(ประเทศไทย) จํากดั 

577,800.00

บริษัท ซีอีไอซี 

ดาต้า (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

577,800.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื อเลขที�         

4100001211           

ลงวนัที� 15/3/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

10 ซื อเพื�อตอ่อายสุิทธิdการใช้

งานอปุกรณ์สืบค้นข้อมลู 

ระยะเวลา 1 ปี

1,500,000.00     1,500,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จํากดั 

1,490,659.80

บริษัท โกโพเมโล

 จํากดั 

1,490,659.80

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื อเลขที�         

4100001213         

ลงวนัที� 15/3/2561

11 ซื อเครื�องสแกนเนอร์ ยี�ห้อ 

Brother ADS-2200 ให้ฝ่าย 

บสส.จํานวน 2 เครื�อง

40,000.00            _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จํากดั 

34,882.00

บริษัท โฟทีก้า 

จํากดั 34,882.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื อเลขที�           

4000000227         

ลงวนัที� 20/3/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

12 จดัจ้างดําเนินการขนย้าย

และติดตั งเครื�องคอมพิวเตอร์

  งานประมลูทรัพย์ครั งที� 

1/2561

15,000.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิ8ล เอม็       

 ซิสเตม็ส์ เทคโนโลยี 

จํากดั 13,910.00

บริษัท ทริปเปิ8ล 

เอม็        ซิสเตม็ส์

 เทคโนโลยี จํากดั

 13,910.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื อเลขที�         

4000000238         

ลงวนัที� 20/3/2561

13 ซื อหมกึพิมพ์สีและฟิล์ม

เคลือบบตัรรุ่นสําหรับ

เครื�องพิมพ์บตัรพนกังาน

องค์กรของรัฐ

15,515.00            _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีพีวี การ์ด ซพั

พลาย โปร จํากดั 

15,400.00

บริษัท วีพีวี การ์ด

 ซพัพลาย โปร 

จํากดั 15,400.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื อเลขที�         

4000000242         

ลงวนัที� 21/3/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

14 ซื อผงหมกึ SAMSUNG รุ่น 

MLT-D307E

495,752.40        495,752.40        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จํากดั 

495,752.40

บริษัท โฟทีก้า 

จํากดั 

495,752.40

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื อเลขที�         

4000000244         

ลงวนัที� 21/3/2561

15 จดัจ้างดําเนินการขนย้าย

และติดตั งเครื�องคอมพิวเตอร์

 งานปรับปรุงพื นที�ทํางาน

ฝ่ายบริหารหนี ภมูิภาค

40,000.00            _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ที.เอสซิสเท็ม 

อินทรีเกรท จํากดั 

38,520.00

บริษัท เจ.ที.เอส

ซิสเท็ม อินทรีเก

รท จํากดั 

38,520.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื อเลขที�         

4000000265         

ลงวนัที� 26/3/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

16 ซื อผ้าหมกึ Tally Genicom 

T-5040 จํานวน 500 กลอ่ง

240,750.00        240,750.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กนกสิน เอ๊กซ

ปอร์ต อิมปอร์ต จํากดั 

240,750.00

บริษัท กนกสิน 

เอ๊กซปอร์ต อิม

ปอร์ต จํากดั 

240,750.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื อเลขที�         

4000000266         

ลงวนัที� 26/3/2561

17 จ้างปรับปรุงเครื�อง ATM 

ยี�ห้อ Diebold จํานวน 36 

เครื�องตามมาตรการระยะ

ยาวแนวปฏิบตัิในการ

ป้องกนัความเสี�ยงของระบบ

 ATM จากโปรแกรม 

Malware ของ ธปท.

      2,300,000.00 2,266,902.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ

 (ประเทศไทย) จํากดั 

2,266,902.00

บริษัท ดีโบลด์ 

นิกซ์ดอร์ฟ 

(ประเทศไทย) 

จํากดั 

2,266,902.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื อเลขที�         

4100001228         

ลงวนัที� 26/3/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

18 เช่าวงจรสื�อสารข้อมลูสํารอง

 25 วงจร ตั งแตว่นัที�หมด

สญัญาเดิม จนถงึวนัที� 31 

ธนัวาคม 2561

2,190,932.60     2,190,932.60     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม

 จํากดั (มหาชน) 

2,190,932.60

บริษัท กสท 

โทรคมนาคม 

จํากดั (มหาชน) 

2,190,932.60

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื อเลขที�         

4100001233         

ลงวนัที� 26/3/2561

19 ซื อเทป Backup LTO6 ยี�ห้อ

 Sony จํานวน 500 ม้วน

450,000.00        450,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จํากดั 

444,000.00

บริษัท โฟทีก้า 

จํากดั 

444,000.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื อเลขที�         

4000000268         

ลงวนัที� 27/3/2561



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

20 ผ้าหมกึ GHB Pay Card 

PN:8000 จํานวน 200 กลอ่ง

394,830.00        394,830.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ บิส

ซิเนส โซลชูั�น แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จํากดั 

154,080.00

บริษัท แอดวานซ์

 บิสซิเนส โซลชูั�น

 แอนด์ เซอร์วิส

เซส จํากดั 

154,080.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื อเลขที�         

4000000278         

ลงวนัที� 28/3/2561


