
แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

1 ขออนมุตัจิ้างบริษัท อินโนโค 

จํากดั บริการบํารุงรักษา

ซอ่มแซมแก้ไขเครื่อง

คอมพิวเตอร์ Server 

GHBHomcenter.com เป็น

เวลา 1 ปี โดยวิธีตกลงราคา

26,215.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท อินโนโค จํากดั 

26,215.00

บริษัท อินโนโค จํากดั

 26,215.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)366/2558

ลงวนัที่ 3/11/2558

2 ขออนมุตัจิดัซือ้ผ้าหมกึสําหรับ

เครื่องพิมพ์ Passbook Tally 

รุ่น 5040 จํานวน 500 กลอ่ง

240,750.00          240,750.00      วิธีพิเศษ บริษัท กนกสิน เอ็กซ

ปอร์ต อิมปอร์ต จํากดั 

240,750.00

บริษัท กนกสิน เอ็กซ

ปอร์ต อิมปอร์ต 

จํากดั 240,750.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)369/2558

ลงวนัที่ 10/11/2558

3 ขออนมุตัจิดัซือ้หมกึพิมพ์และ

วสัดสุิน้เปลืองสําหรับผลิต

อปุกรณ์ทําการตลาดสินเชื่อ

เชิงรุก 3 รายการ

300,000.00          172,270.00      วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากดั (มหาชน) 

172,270.00

บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากดั (มหาชน) 

172,270.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)371/2558

ลงวนัที่ 11/11/2558

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ธันวาคม 2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ธันวาคม 2558

4 ขออนมุตัจิดัซือ้เครื่องพิมพ์

บตัรชําระหนีเ้งินกู้  จํานวน 1 

เครื่อง สําหรับสาขายอ่ยพนสั

นิคม

49,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ บสิ

ซิเนส โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จํากดั 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ์ บสิ

ซเินส โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จํากดั 

48,449.98

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)372/2558

ลงวนัที่ 11/11/2558

5 ขออนมุตัจิดัซือ้อปุกรณ์

สํารองข้อมลูแบบแถบ

แมเ่หล็ก LTO5 จํานวน 400 

ม้วน โดยวิธีพิเศษ

300,000.00          297,888.00 วิธีพเิศษ บริษัท กนกสิน เอ็กซ

ปอร์ต อิมปอร์ต จํากดั 

295,320.00             

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส 

จํากดั 367,652.00

บริษัท กนกสิน เอ็กซ

ปอร์ต อิมปอร์ต 

จํากดั 295,320.00

บริษัทเสนอ

ราคาตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาตํ่าสดุ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)373/2558

ลงวนัที่ 11/11/2558

6 ขออนมุตัวิา่จ้างบริษัท ดีโบล์ด

 (ประเทศไทย) จํากดั 

ซอ่มแซมแก้ไขเปลี่ยนชดุอา่น

บตัรของเครื่อง ATM โดยวิธี

ตกลงราคา

34,561.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ดีโบล์ด 

(ประเทศไทย) จํากดั 

34,561.00

บริษัท ดีโบล์ด 

(ประเทศไทย) จํากดั 

34,561.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)374/2558

ลงวนัที่ 11/11/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ธันวาคม 2558

7 ขออนมุตัจิ้างบริษัท ทริปเปิล้ 

เอ็ม ซิสเตม็ส์ เทคโนโลยี 

จํากดั ขนย้ายอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลง

ราคา

33,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิส

เตม็ส์ เทคโนโลยี จํากดั

 33,000.00

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม 

ซิสเตม็ส์ เทคโนโลยี 

จํากดั 33,000.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)375/2558

ลงวนัที่ 12/11/2558

8 ขออนมุตัวิา่จ้างบํารุงรักษา

และซอ่มแซมแก้ไขเครื่อง

คอมพิวเตอร์และระบบ

สนบัสนนุการใช้งานระบบ

บญัชียอ่ยและเงินยืมทดรอง

กฎหมาย (SUBGL AV) เป็น

เวลา 3 ปี

2,496,000.00       2,496,000.00   วิธีพิเศษ บริษัท จี เอ เบลิ จํากดั 

2,496,000.00

บริษัท จี เอ เบลิ 

จํากดั 2,496,000.00

วา่จ้างตอ่เนื่อง

จากบริษัทเดมิ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)376/2558

ลงวนัที่ 13/11/2558

9 ขออนมุตัวิา่จ้างบริษัท เอชพี 

อิงค์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ซอ่มแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ชนิด LaserJet 

ยี่ห้อ HP รุ่น 5200N ของ

สาขาหาดใหญ่

9,000.00              _ วิธีตกลงราคา บริษัท เอชพี อิงค์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

8,190.32

บริษัท เอชพี อิงค์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

8,190.32

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)377/2558

ลงวนัที่ 16/11/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ธันวาคม 2558

10 ขออนมุตัจิดัซือ้หมกึพิมพ์

สําหรับพริน้เตอร์ยี่ห้อ HP รุ่น 

Lasetjet Pro 400 Color 

M451 nw จํานวน 4 กลอ่ง

15,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บสิสิเนส 

จํากดั 13,691.72

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส

 จํากดั 13,691.72

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)378/2558

ลงวนัที่ 18/11/2558

11 ขออนมุตัจิ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

ระบบจดัลําดบันดัหมายการ

ทํานิตกิรรมลกูค้าสินเชื่อเป็น

เวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษ

834,600.00          834,600.00      วิธีพิเศษ บริษัท อินสไป เรชัน่ 

เทคโนโลยี จํากดั 

834,600.00

บริษัท อินสไป เรชัน่ 

เทคโนโลยี จํากดั 

802,500.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอบเขต

ของงานและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)379/2558

ลงวนัที่ 18/11/2558

12 ขออนมุตัจิดัซือ้ตู้โทรศพัท์

สาขา PABX สําหรับสาขาศรี

ราชา โดยวิธีตกลงราคา

78,500.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท กรุงเทพ 

โทรคมนาคม ไอที 

แอนด์ โอเอ จํากดั 

78,035.10

บริษัท กรุงเทพ 

โทรคมนาคม ไอที 

แอนด์ โอเอ จํากดั 

78,035.10

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)380/2558

ลงวนัที่ 18/11/2558

13 ขออนมุตัจิดัซือ้ผ้าหมกึ 

Epson LQ 590 จํานวน 50 

กลอ่ง โดยวิธีตกลงราคา

16,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร์ จํากดั 

15,515.00

บริษัท ที.เอ็น.แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร์ จํากดั 

15,515.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)381/2558

ลงวนัที่ 19/11/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ธันวาคม 2558

14 ขออนมุตัจิดัซือ้ผ้าหมกึ Zebra

 lseries Monochrom 

Ribbon Black 1000 จํานวน

 50 ม้วน โดยวิธีตกลงราคา

36,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ บสิ

ซิเนส โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จํากดั 

35,999.97

บริษัท แอดวานซ์ บสิ

ซิเนส โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จํากดั 

35,999.97

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)382/2558

ลงวนัที่ 19/11/2558

15 ขออนมุตัวิา่จ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขอปุกรณ์ NTP Server 

(Lantime GPS Time Server)

 เป็นเวลา 1 ปี โดยวิธีตกลง

ราคา

133,750.00          133,750.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 

จํากดั (มหาชน) 

133,750.00

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 

จํากดั (มหาชน) 

133,750.00

วา่จ้างตอ่เนื่อง

จากบริษัทเดมิ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)383/2558

ลงวนัที่ 19/11/2558

16 ขออนมุตัวิา่จ้างบริษัท 

คอนโทรล ดาต้า (ประเทศ

ไทย) จํากดั ซอ่มแซมกลอ่ง

ธนบตัร (Reject) จํานวน 10 

กลอ่ง โดยวิธีตกลงราคา

32,100.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท คอนโทรล ดาต้า

 (ประเทศไทย) จํากดั 

32,100.00

บริษัท คอนโทรล 

ดาต้า (ประเทศไทย) 

จํากดั 32,100.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)384/2558

ลงวนัที่ 19/11/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ธันวาคม 2558

17 ขออนมุตัจิดัจ้างตดิตัง้

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ

เปิดสาขายอ่ยพนสันิคมและ

ตดิตัง้ขนย้ายอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์ เพื่อยกระดบั

สาขายอ่ยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต

เชียงใหม ่โดยวิธีตกลงราคา

63,890.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิส

เตม็ส์ เทคโนโลยี จํากดั

 63,890.00

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม 

ซิสเตม็ส์ เทคโนโลยี 

จํากดั 63,890.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)386/2558

ลงวนัที่ 20/11/2558

18 ขออนมุตัจิดัซือ้ผงหมกึ ยี่ห้อ 

SAMSUNG รุ่น ML-D4550B

 จํานวน 85 กลอ่ง และรุ่น 

MLT-D203E จํานวน 87 

กลอ่งโดยวิธีพิเศษ

1,000,000.00       1,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีก้า บสิสิเนส 

จํากดั 998,213.70

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส

 จํากดั 998,213.70

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)387/2558

ลงวนัที่ 23/11/2558

19 ขออนมุตัจิดัซือ้ License 

ระบบศนูย์บริการลกูค้า 

(Contact Center) พร้อม

อปุกรณ์ โดยวิธีพิเศษ

642,500.00          642,500.00      วิธีพิเศษ บริษัท วนัทวูนั คอน

แทคส์ จํากดั (มหาชน)

 642,500.00

บริษัท วนัทวูนั คอน

แทคส์ จํากดั 

(มหาชน) 642,500.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)388/2558

ลงวนัที่ 24/11/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ธันวาคม 2558

20 ขออนมุตัจิดัซือ้ผงหมกึสําหรับ

 Printer ยี่ห้อ Samsung รุ่น 

CLP-680ND โดยวิธีตกลง

ราคา

19,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บสิสิเนส 

จํากดั 18,072.30

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส

 จํากดั 18,072.30

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)389/2558

ลงวนัที่ 25/11/2558

21 ขออนมุตัวิา่จ้าง บริษัท เอชพี

 อิงค์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ซอ่มแซมแก้ไขเครื่อง

คอมพิวเตอร์ (PC) จํานวน 1 

เครื่อง ของฝ่ายบงัคบัคดีและ

หนีส้ว่นขาด โดยวิธีตกลงราคา

770.00                 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เอชพี อิงค์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

768.47

บริษัท เอชพี อิงค์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

768.47

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)390/2558

ลงวนัที่ 25/11/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ธันวาคม 2558

22 ขออนมุตัจิ้างบริษัท พร้อม

เซอร์วิส แอนด์ ซพัพลาย 

จํากดั รือ้ถอน ขนย้ายและ

ปรับปรุงสีเครื่องบริการเงิน

ดว่นอตัโนมตั ิ(ATM) ของ

ศนูย์บริการธนาคาร (OSS) 

ที่วา่การอําเภอหางดง โดยวิธี

ตกลงราคา

23,005.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท พร้อมเซอร์วิส 

แอนด์ ซพัพลาย จํากดั 

23,005.00

บริษัท พร้อมเซอร์วิส

 แอนด์ ซพัพลาย 

จํากดั 23,005.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)391/2558

ลงวนัที่ 26/11/2558

23 ขออนมุตัจิดัซือ้หมกึพิมพ์สี

สําหรับเครื่อง Printer ยี่ห้อ 

HP จํานวน 12 ตลบั โดยวิธี

ตกลงราคา

30,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 

29,878.68

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั 29,878.68

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)392/2558

ลงวนัที่ 26/11/2558

24 ขออนมุตัจิดัซือ้เครื่อง Printer

 Laser สี ของฝ่ายประเมิน

ราคาหลกัทรัพย์ โดยวิธีตกลง

ราคา

20,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ออฟตมิอล ออร์

บทิ จํากดั 20,000.00

บริษัท ออฟตมิอล 

ออร์บทิ จํากดั 

20,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)393/2558

ลงวนัที่ 27/11/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ธันวาคม 2558

25 ขออนมุตัจิดัซือ้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ Notebook  ยี่ห้อ

 HP รุ่น Probook 430 G2 

จํานวน 12 เครื่อง

600,000.00          600,000.00      วิธีสอบราคา บริษัท เท็นซอฟท์ จํากดั

 494,340.00

บริษัท เท็นซอฟท์ 

จํากดั 494,340.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)394/2558

ลงวนัที่ 27/11/2558

26 ขออนมุตัจิดัจ้างบริษัทผู้

ให้บริการบริหารจดัการข้อมลู

เพื่อสง่รายงานธุรกรรมผา่น

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ETR 

Gateway) เป็นเวลา 1 ปี โดย

วิธีพิเศษ

321,000.00          321,000.00      วิธีพิเศษ บริษัท เคลาด์ครีเอชัน่ 

จํากดั 321,000.00

บริษัท เคลาด์ครีเอชัน่

 จํากดั 321,000.00

วา่จ้างตอ่เนื่อง

จากบริษัทเดมิ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)395/2558

ลงวนัที่ 27/11/2558

27 ขออนมุตัวิา่จ้างบริษัท ไซท์ 

เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท์ 

จํากดั ทําความสะอาดและ

ปรับปรุงชดุควบคมุระบบ

ไฟฟ้าและแสงสวา่งศนูย์

คอมพิวเตอร์หลกัของธนาคาร

 โดยวิธีตกลงราคา

100,000.00          _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไซท์ เพรพ

พาเรชัน่ แมเนจเมนท์ 

จํากดั 90,950.00

บริษัท ไซท์ เพรพ

พาเรชัน่ แมเนจเมนท์

 จํากดั 90,950.00

วา่จ้างตอ่เนื่อง

จากบริษัทเดมิ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)396/2558

ลงวนัที่ 30/11/2558


