
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจัดซื้อตูโทรศัพท
สาขา PABX สําหรับสาขา
พัทยา โดยวิธีตกลงราคา

150,000.00    150,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท กรุงเทพ
โทรคมนาคม ไอที 
แอนด โอเอ จํากัด 
78,035.10

บริษัท กรุงเทพ
โทรคมนาคม ไอที 
แอนด โอเอ จํากัด 
78,035.10

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)120/2558 
ลงวันที่ 1/4/2558

2 ขออนุมัติจางจัดเก็บและ
ติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร 
อุปกรณสื่อสารของ
ศูนยบริการธนาคาร (OSS) 
อุตรดิตถ และศูนยบริการ
ธนาคาร (OSS) ปากชอง 
โดยวิธีตกลงราคา

56,389.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด
 56,389.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม 
ซิสเต็มส เทคโนโลยี 
จํากัด 56,389.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)122/2558 
ลงวันที่ 3/4/2558

3 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ 
Network Attached Storage
 จํานวน 1 ชุด ใหกับสํานัก
กรรมการผูจัดการ โดยวิธีตก
ลงราคา

20,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 17,600.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส
 จํากัด 17,600.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)124/2558 
ลงวันที่ 9/4/2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 8 พฤษภาคม 2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 8 พฤษภาคม 2558

4 ขออนุมัติจัดซื้อระบบ 
Access Control พรอม
ติดต้ังใชงานสาขาพหลโยธิน 
โดยวิธีตกลงราคา

11,235.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น
 จํากัด 11,663

บริษัท บี-เทค อิน
เทนชั่น จํากัด 11,663

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)125/2558 
ลงวันที่ 9/4/2558

5 จัดซื้อผาหมึก Compuprint 
SP40 Plus จํานวน 420 
กลอง โดยวิธีพิเศษ

300,000.00    296,604.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 296,604.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส
 จํากัด 296,604.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)126/2558 
ลงวันที่ 10/4/2558

6 ขออนุมัติรื้อถอนขนยาย
เครื่อง ATM ที่ติดต้ังที่ปอม
รักษาความปลอดภัย หนา 
ธอส. สนญ. โดยวิธีตกลง

5,778.00        _ วิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส 
5,778.00

หางหุนสวนจํากัด 
มณีวัฒนา ลอจิสติกส
 5,778.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)127/2558 
ลงวันที่ 17/4/2558

7 ขออนุมัติจางบริษัท ทริปเปล 
เอ็ม ซิสเต็มส เทคโนโลยี 
จํากัด ติดต้ังอุปกรณ
คอมพิวเตอรและ เดินสาย
ระบบ LAN งานประมูล
ทรัพยธนาคาร ครั้งที่ 1/2558
 โดยวิธีตกลงราคา

12,840.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็ม เทคโนโลยี จํากัด 
12,840.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม 
ซิสเต็ม เทคโนโลยี 
จํากัด 12,840.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           
 จพ.(สจส.)128/2558 
ลงวันที่ 21/4/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 8 พฤษภาคม 2558

8 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องกด
บัตรคิวอัตโนมัติ จํานวน 2 
เครื่อง ใหกับสาขายอย
ปตตานี โดยวิธีตกลงราคา

199,983.00    199,983.00 วิธีตกลงราคา บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น
 จํากัด 199,983.00

บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอร
ปอเรชั่น จํากัด 
199,983.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)129/2558 
ลงวันที่ 22/4/2558

9 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ 
ย่ีหอ HP Color LaserJet 
Pro MFP M177 fw จํานวน 
24 กลอง โดยวิธีตกลงราคา

60,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 43,977.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส
 จํากัด 43,977.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)130/2558 
ลงวันที่ 22/4/2558

10 ขออนุมัติซื้อหมึกสีของ 
Printer Samsung รุน 
CLP-775ND จํานวน 8 
กลอง โดยวิธีตกลงราคา

69,037.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 40,700.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส
 จํากัด 40,700.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
 จพ.(สจส.)133/2558
ลงวันที่ 23/4/2558

11 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร Notebook 
จํานวน 1 เครื่อง ใหกับฝาย
กิจกรรมเพื่อสังคม โดยวิธี
ตกลงราคา

29,900.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 26,750.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส
 จํากัด 26,750.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)134/2558 
ลงวันที่ 23/4/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 8 พฤษภาคม 2558

12 ขออนุมัติจาง บริษัท เคลาด 
ครีเอชั่น จํากัด ผูใหบริการรับ
 - สงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสระหวาง
ธนาคารกับสํานักงานปองกัน
 และปราบปรามการฟอกเงิน
 (CDD Geteway) โดยวิธี
พิเศษ

500,000.00    334,910.00 วิธีพิเศษ บริษัท เคลาด ครีเอชั่น 
จํากัด 334,910.00

บริษัท เคลาด ครี
เอชั่น จํากัด 
334,910.00

วาจางตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)135/2558 
ลงวันที่ 24/4/2558

13 ขออนุมัติจัดซื้อระบบ 
Access Control พรอม
ติดต้ังใชงาน จากบริษัท บี-
เทค อินเทนชั่น จํากัด ใหกับ
สาขายอยชัยนาท โดยวิธีตก
ลงราคา

15,943.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท บี - เทค อิน
เทนชั่น จํากัด 
15,943.00

บริษัท บี - เทค อิน
เทนชั่น จํากัด 
15,943.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)136/2558 
ลงวันที่ 27/4/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 8 พฤษภาคม 2558

14 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง 
Bracode Reader 25 เครื่อง
 สําหรับสาขาเปดใหมและสะ
รองใวในป 2558 โดยวิธีตก
ลงราคา

47,500.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไบนารี เทค 
จํากัด 47,500.00

บริษัท ไบนารี เทค 
จํากัด 47,500.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)137/2558 
ลงวันที่ 28/4/2558

15 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร Notebook 
จํานวน 5 เครื่อง พรอม
อุปกรณเพิ่มเติม ใหกับฝาย
พัฒนาระบบสารสนเทศ

131,000.00    131,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 130,630.95 / 
บริษัท เท็นซอฟท จํากัด
 127,062.50

บริษัท เท็นซอฟท 
จํากัด 127,062.50

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)138/2558 
ลงวันที่ 28/4/2558

16 ขออนุมัติวาจางบริษัท ฮิว
เลตต-แพคการด (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซอมแซมแกไข
เครื่องคอมพิวเตอร PC 
จํานวน 1 เครื่อง ของฝาย
ลูกคาสัมพันธ โดยวิธีตกลง
ราคา

960.59           _ วิธีตกลงราคา บริษัท ฮิวเลตต-แพค
การด (ประเทศไทย) 
จํากัด 960.59

บริษัท ฮิวเลตต-แพค
การด (ประเทศไทย) 
จํากัด 960.59

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)140/2558 
ลงวันที่ 30/4/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 8 พฤษภาคม 2558

17 ขออนุมัติวาจางซอมแซม
แกไขเครื่อง Passbook 
Printer ของสาขาพุทธ
มณฑล โดยวิธีตกลงราคา

15,766.45      _ วิธีตกลงราคา บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 
(มหาชน) 15,766.45

บริษัท เอสวีโอเอ 
จํากัด (มหาชน) 
15,766.45

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)141/2558 
ลงวันที่ 30/4/2558

18 ขออนุมัติวาจางซอมแซม
แกไขเครื่อง (UPS) ของ
สาขาพุทธมณฑลโดยวิธีตก
ลงราตา

31,030.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ซินโดม 
อิเลคทรอนิกส อินดัสตรี
 จํากัด 31,030.00

บริษัท ซินโดม 
อิเลคทรอนิกส 
อินดัสตรี จํากัด 
31,030.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)142/2558 
ลงวันที่ 30/4/2558


