
แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

1 ขออนมุตัวิา่จ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขซอฟต์แวร์ NCRS โดย

วิธีพิเศษ

256,800.00          256,800.00 วิธีพิเศษ บริษัท ข้อมลูเครดติ

แหง่ชาต ิจํากดั 

256,800.00

บริษัท ข้อมลูเครดติ

แหง่ชาต ิจํากดั 

256,800.00

วา่จ้างตอ่เนื่อง

จากบริษัทเดมิ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)275/2558 

ลว.1/9/2558

2 ขออนมุตัจิดัซือ้เครื่องพิมพ์

บตัรบาร์โค๊ตชําระหนีเ้งินกู้  

จํานวน 1 เครื่อง ของสาขา

ยอ่ยบงึกาฬ โดยวิธีตกลงราคา

48,449.98            _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ บสิ

ซเินส โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ์ บสิ

ซิเนส โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั 

48,449.98

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)278/2558 

ลว.3/9/2558

3 ขออนมุตัจิดัซือ้ผงหมกึพิมพ์

สําหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP 

จํานวน 13 กลอ่ง  โดยวิธีตก

ลงราคา

31,500.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากดั

31,415.20

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั31,415.20

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)279/2558 

ลว.4/9/2558

4 ขออนมุตัจิดัซือ้ผงหมกึ ยี่ห้อ 

SAMSUNG รุ่น ML-D4550D

 จํานวน 50 กลอ่ง และรุ่น 

MLT-D203E จํานวน 80 

กลอ่ง จากบริษัท ลีก้า บสิ

สิเนส จํากดั

700,000.00          699,138.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีก้า บสิสิเนส 

จํากดั 699,138.00

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส

 จํากดั 699,138.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)280/2558 

ลว.4/9/2558

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ตุลาคม 2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ตุลาคม 2558

5 ขออนมุตัจิดัซือ้เครื่องพิมพ์

บตัรชําระหนีเ้งินกู้  จํานวน 1 

เครื่อง ของสาขายอ่ยเซนทรัล

พลาซา่ เชียงใหมแ่อร์พอร์ต 

โดยวิธีตกลงราคา

48,449.98            _ วิธีตกลงราคา บริษัทแอดวานซ์ บสิ

ซิเนส โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั

48,449.98

บริษัทแอดวานซ์ บสิ

ซิเนส โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั

48,449.98

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)283/2558 

ลว.4/9/2558

6 ขออนมุตัจิดัซือ้เครื่อง 

Barcode Reader ของสาขา

ยอ่ยเซนทรัลพลาซา่ 

เชียงใหมแ่อร์พอร์ต โดยวิธี

ตกลงราคา

1,900.00              _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไบนารีเทค จํากดั

 1,900.00

บริษัท ไบนารีเทค 

จํากดั 1,900.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)284/2558 

ลว.4/9/2558

7 ขออนมุตัเิชา่ใช้บริการ

ตรวจสอบข้อมลูนิตบิคุคลของ

 บริษัท บซิิเนส ออนไลน์ 

จํากดั (มหาชน) โดยวิธีตกลง

ราคา

49,113.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท บซิิเนส ออนไลน์

 จํากดั (มหาชน) 

49,113.00

บริษัท บซิิเนส 

ออนไลน์ จํากดั 

(มหาชน) 49,113.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัง่เชา่เลขที่           

จพ.(สจส.)285/2558 

ลว.8/9/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ตุลาคม 2558

8 ขออนมุตัจิ้างบริษัท พร้อม

เซอร์วิส แอนด์ ซพัพลาย 

จํากดั รือ้ถอน ขนย้าย เครื่อง

บริการเงินดว่นอตัโนมตั ิ

(ATM) ที่ห้างเทสโก้ โลตสั 

สาขาศรีนครินทร์ โดยวิธีตก

ลงราคา

8,025.00              _ วิธีตกลงราคา บริษัท พร้อมเซอร์วิส 

แอนด์ ซพัพลาย จํากดั 

8,025.00

บริษัท พร้อมเซอร์วิส

 แอนด์ ซพัพลาย 

จํากดั 8,025.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)286/2558 

ลว.9/9/2558

9 ขออนมุตัวิา่จ้างบริษัท ทู้ช 

โธมทัส ุไชยยศ ที่ปรึกษา 

จํากดั เป็นผู้ ดําเนินการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขระบบบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบตัแิละระบบ โดยวิธี

4,860,000.00       4,855,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ดีลอยท์ ท็ช 

โธมทัส ุไชยยศ ที่

ปรึกษา จํากดั 

4,854,850.00

บริษัท ดีลอยท์ ท็ช 

โธมทัส ุไชยยศ ที่

ปรึกษา จํากดั 

4,634,175.00

วา่จ้างตอ่เนื่อง

จากบริษัทเดมิ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)287/2558 

ลว.9/9/2558

10 ขออนมุตัจิดัซือ้ระบบหนงัสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดย

วิธีพิเศษ

1,000,000.00       1,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บุ๊คโดส จํากดั 

805,710.00

บริษัท บุ๊คโดส จํากดั

 773,610.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)288/2558 

ลว.9/9/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ตุลาคม 2558

11 ขออนมุตัจิดัซือ้เครื่องพิมพ์

บตัร์บาร์โค้ดชําระหนีเ้งินกู้  

จํานวน 1 เครื่องสําหรับสาขา

บ้านโป่ง โดยวิธีตกลงราคา

48,449.98            _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ บสิ

ซิเนส โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ์ บสิ

ซิเนส โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั 

48,449.98

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)289/2558 

ลว.9/9/2558

12 ขออนมุตัจิ้างขนย้ายอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์และตดิตัง้

อปุกรณ์สื่อสารของ

ศนูย์บริการธนาคาร OSS พล

 โดยวิธีตกลงราคา

28,890.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม ซิส

เตม็ เทคโนโลยี จํากดั 

28,890.00

บริษัท ทริปเปิล้ เอ็ม 

ซิสเตม็ เทคโนโลยี 

จํากดั 28,890.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)290/2558 

ลว.9/9/2558

13 ขออนมุตัจิ้างที่ปรึกษาเพื่อ

จดัทําแผนแมบ่ทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 

2559 – 2563 โดยวิธีพิเศษ

4,000,000.00       4,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เมอร์ลินส์ 

โซลชูัน่ส์ อินเตอร์แนชัน่

นลั จํากดั 3,998,699.68

บริษัท เมอร์ลินส์ 

โซลชูัน่ส์ อินเตอร์

แนชัน่นลั จํากดั 

3,739,329.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)291/2558 

ลว.10/9/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ตุลาคม 2558

14 ขออนมุตัจิดัซือ้หมกึพิมพ์

สําหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP 

จํานวน 4 กลอ่ง  โดยวิธีตกลง

ราคา

14,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 

13,978.48

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั 13,978.48

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)294/2558 

ลว.11/9/2558

15 ขออนมุตัจิดัจ้างปรับปรุง

ระบบจดัการความรู้ออนไลน์ 

ระยะที่ 2 โดยวิธีพิเศษ

2,100,000.00       2,100,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอเวอร์รี่ตงิโอเค 

จํากดั 2,140,000.00

บริษัท เอเวอร์รี่ตงิ

โอเค จํากดั 

2,000,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)295/2558 

ลว.14/9/2558

16 ขออนมุตัเิชา่ใช้โครงการสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

อิเล็กทรอนิกส์ระบบ Digital 

Signage จํานวน 60 จดุ

(สาขา) จากบริษัท อีไอบซิ 

จํากดัระยะเวลา 3 ปี โดยวิธี

พิเศษ

7,164,720.00       7,164,720.00 วิธีพิเศษ บริษัท อีไอบซิ จํากดั 

7,164,720.00

บริษัท อีไอบซิ จํากดั 

7,164,720.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)296/2558 

ลว.15/9/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ตุลาคม 2558

17 ขออนมุตจิดัซือ้หมกึพิมพ์ 

สําหรับ Printer ยี่ห้อ HP รุ่น 

LaserJet Pro 400 Color 

M451 nw โดยวิธีตกลงราคา

14,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 

13,691.72

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั 13,691.72

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)297/2558 

ลว.16/9/2558

18 ขออนมุตัวิา่จ้าง บริษัท เอชพี

 อิงค์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ซอ่มแซมแก้ไขเครื่อง

คอมพิวเตอร์ (PC)จํานวน 1 

เครื่อง ของสํานกัพระราม 9 

โดยวิธีตกลงราคา

1,400.00              _ วิธีตกลงราคา บริษัท เอชพี อิงค์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

1,357.37

บริษัท เอชพี อิงค์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

1,357.37

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)298/2558 

ลว.17/9/2558

19 ขออนมุตัจิดัซือ้หมกึพิมพ์สี

สําหรับเครื่อง Printer ยี่ห้อ 

HP จํานวน 8 ตลบั โดยวิธีตก

ลงราคา

19,600.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธรกิจ จํากดั 

19,572.44

บริษัท สหธรกิจ 

จํากดั 19,572.44

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)301/2558 

ลว.21/9/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ตุลาคม 2558

20 ขออนมุตัวิา่จ้างบริษัท เอส 

แอนด์ เอส เจอเนอรัล จํากดั 

ย้ายแตะตดิตัง้อปุกรณ์

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่

พว่งในการทดสอบแผน

ฉกุเฉินประจําปี 2558 โดยวิธี

ตกลงราคา

37,450.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท เอส แอนด์ เอส 

เจอเนอรัล จํากดั 

37,450.00

บริษัท เอส แอนด์ 

เอส เจอเนอรัล จํากดั

 37,450.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)305/2558 

ลว.22/9/2558

21 ขออนมุตัจิดัซือ้ Sever สําหรับ

 Credit Scoring โดยวิธีสอบ

ราคา

2,000,000.00       1,984,529.00   วิธีสอบราคา บริษัท โลคทั เทเล

คอมมนูิเคชัน่ อิงค์ 

จํากดั 1,984,529.00

บริษัท โลคทั เทเล

คอมมนูิเคชัน่ อิงค์ 

จํากดั 1,984,529.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)306/2558 

ลว.23/9/2558

22 ขออนมุตัจิดัซือ้  SAS 

Software License Version 

9.4 สําหรับ Credit Scoring 

โดยวิธีพิเศษ

7,500,000.00       7,490,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โลคทั เทเล

คอมมนูิเคชัน่ อิงค์ 

จํากดั 7,400,000.00

บริษัท โลคทั เทเล

คอมมนูิเคชัน่ อิงค์ 

จํากดั 7,400,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)307/2558 

ลว.23/9/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ตุลาคม 2558

23 ขออนมุตัวิา่จ้างบํารุงรักษา

และซอ่มแซมแก้ไข

เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ 

ATLAS จํานวน 3 เครื่อง เป็น

ระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน โดย

วิธีตกลงราคา

390,000.00          390,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ยนูิทรีโอ 

เทคโนโลยี จํากดั 

184,166.67

บริษัท ยนูิทรีโอ 

เทคโนโลยี จํากดั 

184,166.67

วา่จ้างตอ่เนื่อง

จากบริษัทเดมิ

และราคาไม่

เกินงบประมาน

และราคากลาง

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)310/2558 

ลว.23/9/2558

24 ขออนมุตัจิดัซือ้หมกึพิมพ์ 

สําหรับเครื่องพิมพ์  ยี่ห้อ 

Ricoh รุ่น SP C252DN  

จํานวน 4 ตลบั   โดยวิธีตกลง

ราคา

17,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 16,873.90

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

16,873.90

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)322/2558 

ลว.24/9/2558

25 ขออนมุตัจิดัซือ้ผงหมกึพิมพ์ 

สําหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP 

รุ่น Pro Laser Jet 400 

จํานวน 2 ตลบั โดยวิธีตกลง

ราคา

7,500.00              _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 

7,402.26

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั 7,402.26

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)323/2558 

ลว.28/9/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ตุลาคม 2558

26 ขออนมุตัจิดัซือ้อปุกรณ์

คอมพิวเตอร์สําหรับ สาขา

ยอ่ยศนุย์ราชการเฉลิมพระ

เกียรต ิโดยวิธีพิเศษ 

(เครื่องพิมพ์บตัรชําระหนีเ้งินกู้)

48,449.00            _ วิธีพิเศษ บริษัท แอดวานซ์ บสิ

ซิเนส โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ์ บสิ

ซิเนส โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั 

48,449.98

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)324/2558 

ลว.28/9/2558

27 ขออนมุตัจิดัซือ้เครื่อง 

Capture Device พร้อม

วา่จ้างบํารุงรักษา 3 ปีสําหรับ

 สาขายอ่ยศนุย์ราชการเฉลิม

พระเกียรต ิโดยวิธีพิเศษ

280,000.00          280,000.00      วิธีพิเศษ บริษัท คอมพิวเตอร์ยู

เนี่ยน จํากดั 280,000.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ยู

เนี่ยน จํากดั 

280,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)325/2558 

ลว.28/9/2558

28 ขออนมุตัจิดัซือ้เครื่องอา่น 

Barcode จํานวน 2 เครื่อง

สําหรับ สาขายอ่ยศนุย์

ราชการเฉลิมพระเกียรต ิโดย

วิธีพิเศษ

3,800.00              _ วิธีพิเศษ บริษัท ไบนารีเทค จํากดั

 3,800.00

บริษัท ไบนารีเทค 

จํากดั 3,800.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)326/2558 

ลว.28/9/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 ตุลาคม 2558

29 ขออนมุตัจิดัซือ้ผงหมกึพิมพ์

สําหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP 

รุ่น Color Laser Jet CP2025

 จํานวน 16 กลอ่ง โดยวิธีตก

ลงราคา

56,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 

55,913.92

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั 55,913.92

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)327/2558 

ลว.28/9/2558

30 ขออนมุตัจิดัซือ้เครื่องพิมพ์

บตัรชําระหนีเ้งินกู้  จํานวน 1

เครื่องสําหรับสาขายอ่ยภเูขียว

 โดยวิธีตกลงราคา

48,449.98            _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ บสิ

ซิเนส โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิสเซล จํากดั 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ์ บสิ

ซิเนส โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิสเซล จํากดั 

48,449.98

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)328/2558 

ลว.30/9/2558


