
แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง1 ขออนมุตัิจดัจ้างซอ่มแซม

แก้ไขเครื�องสํารองไฟฟ้า 

(UPS) ขนาด 3 KVA ของ 

Booth I-PLACE ลาดกระบงั 

โดยวิธีตกลงราคา

26,750.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ยนูิทรีโอ 

เทคโนโลยี จํากดั 

26,750.00

บริษัท ยนูิทรีโอ 

เทคโนโลยี จํากดั 

26,750.00

ต้นเรื�องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)334/2559

ลงวนัที� 5/9/2559

2 ขออนมุตัิจ้างขนย้ายและ

ติดตั Fงอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

และอปุกรณ์สื�อสาร ของ

สํานกังานตรวจเงินแผ่นดิน 

โดยวิธีตกลงราคา

16,050.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิFล เอม็ ซิส

เตม็ส์ เทคโนโลยี จํากดั

 16,050.00

บริษัท ทริปเปิFล เอม็ 

ซิสเตม็ส์ เทคโนโลยี 

จํากดั 16,050.00

ต้นเรื�องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)335/2559

ลงวนัที� 5/9/2559

3 ขออนมุตัิจดัซื Fอหมกึพิมพ์

สําหรับเครื�องพริ Fนเตอร์ ยี�ห้อ

 HP จํานวน 200 กลอ่ง รวม

เป็นเงินทั Fงสิ Fน 1,308,235.50

 บาท โดยวิธีพิเศษ

1,350,000.00 1,308,235.50 วิธีพิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 

1,308,235.50

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั 1,308,235.50

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)340/2559

ลงวนัที� 6/9/2559

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

4 ขออนมุตัิจดัซื Fอเครื�อง

สแกนเนอร์ ยี�ห้อ Fujitsu รุ่น 

Fi-7160 จํานวน 1 เครื�อง 

ให้กบัสาขาถนนโรจนะ โดย

วิธีตกลงราคา

30,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 29,960.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

29,960.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)342/2559

ลงวนัที� 7/9/2559

5 อนมุตัิจดัจ้างตรวจสอบช่อง

โหว่และทดสอบบกุรุกระบบ

สารสนเทศสําคญัของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ตามมาตรฐาน 

ISO/IEC27001 

(Vulnerability Scanning & 

Penetration Testing) โดย

วิธีสอบราคา

1,500,000.00 991,515.00 วิธีสอบราคา บริษัท ที-เน็ต จํากดั 

800,000.00             

บริษัท อีซีคิวริตี F (ไทย

แลนด์) จํากดั 

738,300.00

บริษัท อีซีคิวริตี F 

(ไทยแลนด์) จํากดั 

738,300.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาตํ�าสดุและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)345/2559

ลงวนัที� 8/9/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

6 ขออนมุตัิจดัซื Fอผงหมกึพิมพ์

สําหรับเครื�องพริ Fนเตอร์ ยี�ห้อ

 HP จํานวน 200 กลอ่ง รวม

เป็นเงินทั Fงสิ Fน 1,288,280.- 

บาท โดยวิธีพิเศษ

1,300,000.00 1,288,280.00 วิธีพิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 

1,288,280.00

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั 1,288,280.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)346/2559

ลงวนัที� 12/9/2559

7 ขออนมุตัิสั�งซื Fอผ้าหมกึ P/B 

Compuprint SP40 จํานวน 

840 ตลบั โดยวิธีพิเศษ

521,304.00 521,304.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีก้า บิสสิเนส 

จํากดั 521,304.00

บริษัท ลีก้า บิสสิเนส

 จํากดั 521,304.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)347/2559 

ลงวนัที� 12/9/2559

8 ขออนมุตัิสั�งซื Fอผ้าหมกึ

สําหรับเครื�องพิมพ์ 

Passbook Tally รุ่น 5040 

จํานวน 500 กลอ่ง โดยวิธี

พิเศษ

240,750.00 240,750.00 วิธีพิเศษ บริษัท กนกสิน เอ๊กซ

ปอร์ต อิมปอร์ต จํากดั 

240,750.00

บริษัท กนกสิน 

เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต

 จํากดั 240,750.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)348/2559 

ลงวนัที� 12/9/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

9 ขออนมุตัิสั�งซื Fอผ้าหมกึ GHB

 PAY CARD จํานวน 100 

ม้วน โดยวิธีพิเศษ

77,040.00 77,040.00 วิธีพิเศษ บริษัท แอดวานซ์ บิส

ซิเนส โซลชูั�น จํากดั 

77,040.00

บริษัท แอดวานซ์ 

บิสซิเนส โซลชูั�น 

จํากดั 77,040.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)349/2559 

ลงวนัที� 12/9/2559

10 ขออนมุตัิว่าจ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ

 ผ่านระบบ อินทราเน็ต (Elib)

 เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยวิธี

ตกลงราคา

195,000.00 195,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั�น 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 

195,000.00

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั�น

 แอนด์ เซอร์วิส 

จํากดั 195,000.00

ว่าจ้างตอ่เนื�อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)353/2559

ลงวนัที� 13/9/2559

11 ขออนมุตัิจดัซื Fอ Flash Drive

 จํานวน 10 ตวั ให้กบัฝ่าย

ธุรกรรมการเงิน โดยวิธีตกลง

ราคา

3,200.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท โกฟซพัพลาย 

จํากดั 3,103.00

บริษัท โกฟซพัพลาย

 จํากดั 3,103.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)354/2559

ลงวนัที� 14/9/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

12 ขออนมุตัิจดัซื Fออปุกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์สิ Fนเปลือง 

ของฝ่ายพฒันาระบบ

สารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา

3,700.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท โกฟซพัพลาย 

จํากดั 3,690.01

บริษัท โกฟซพัพลาย

 จํากดั 3,690.01

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)355/2559

ลงวนัที� 15/9/2559

13 ขออนมุตัิว่าจ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขอปุกรณ์คอมพิวเตอร์/

ระบบงานคอมพิวเตอร์ ห้อง

มั�นคง (Strong Room) เป็น

เวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษ

898,800.00 898,800.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยนูิทรีโอ 

เทคโนโลยี จํากดั 

892,380.00

บริษัท ยนูิทรีโอ 

เทคโนโลยี จํากดั 

892,380.00

ว่าจ้างตอ่เนื�อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)356/2559

ลงวนัที� 15/9/2559

14 ขออนมุตัิว่าจ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขอปุกรณ์ Ethernet 

Switch เพิ�มเติม สํานกังาน

ใหญ่ เป็นเวลา 4 ปี โดยวิธี

พิเศษ

2,336,800.00 2,336,800.00 วิธีพิเศษ บริษัท อินเตอร์เนชั�ล

แนล เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ 

2,301,400.00

บริษัท อินเตอร์เนชั�ล

แนล เน็ตเวิร์ค ซิส

เตม็ 2,301,400.00

ว่าจ้างตอ่เนื�อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)357/2559

ลงวนัที� 15/9/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

15 ขออนมุตัิจดัเช่าเครื�อง

คอมพิวเตอร์ จํานวน 65 

เครื�อง และเครื�องพิมพ์ 15 

เครื�อง เป็นเวลา 3 ปี โดยวิธี

พิเศษ

1,940,000.00 1,939,680.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอสวีโอเอ จํากดั

(มหาชน) 

1,939,680.00

บริษัท เอสวีโอเอ 

จํากดั(มหาชน) 

1,939,680.00

เช่าจากบริษัท

เดิม

ใบสั�งเช่าเลขที�           

จพ.(สจส.)358/2559

ลงวนัที� 15/9/2559

16 ขออนมุตัิจดัซื Fอ Access 

Point จํานวน 2 เครื�อง เพื�อ

เตรียมความพร้อมในการ

เปิดสาขาสมาร์ท (Smart 

Branch) โดยวิธีตกลงราคา

6,650.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 6,634.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 6,634.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)359/2559

ลงวนัที� 16/9/2559

17 ขออนมุตัิจดัซื 6ออปุกรณ์

คอมพิวเตอร์ ยี�ห้อ Apple 

สําหรับเปิดสาขาสมาร์ท 

(Smart Branch) โดยวิธีตก

ลงราคา

133,000.00 130,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากดั (มหาชน) 

129,306.66

บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากดั (มหาชน) 

129,306.66

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)360/2559

ลงวนัที� 16/9/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

18 ขออนมุตัิจดัซื Fอหมกึพิมพ์

และกระดาษ สําหรับ

เครื�องพิมพ์ Epson Stylus 

Pro 9890 และสําหรับ

เครื�องพิมพ์ Epson Stylus 

Pro 4900 โดยวิธีตกลงราคา

200,000.00 193,349.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากดั (มหาชน) 

193,349.00 บริษัท โฟ

โต้โปร จํากดั 

212,609.00

บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากดั (มหาชน) 

193,349.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาตํ�าสดุและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)361/2559

ลงวนัที� 16/9/2559

19 ขออนมุตัิจดัซื Fอพร้อมว่าจ้าง

บริการบํารุงรักษาเครื�องพิมพ์

 Passbook Printer  จํานวน 

20 เครื�อง เป็นเวลา 4 ปี โดย

วิธีสอบราคา

980,000.00 980,000.00 วิธีสอบราคา บริษัท บริษัท ยิบอิน

ซอย จํากดั 952,000.00

บริษัท บริษัท ยิบอิน

ซอย จํากดั 

938,000.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)362/2559

ลงวนัที� 19/9/2559

20 ขออนมุตัิจดัซื Fอเครื�องจ่าย

กระแสไฟฟ้าแบบตอ่เนื�อง 

(UPS) จํานวน 1 เครื�อง  เพื�อ

เตรียมความพร้อมในการ

เปิดสาขาสมาร์ท (Smart 

Branch) โดยวิธีวิธีพิเศษ

300,000.00 291,789.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยนูิทรีโอ 

เทคโนโลยี จํากดั 

291,789.00

บริษัท ยนูิทรีโอ 

เทคโนโลยี จํากดั 

291,789.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)365/2559

ลงวนัที� 19/9/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

21 ขออนมุตัิจดัซื Fอเครื�อง

สแกนเนอร์ ยี�ห้อ Fujitsu รุ่น 

Fi-7140 จํานวน 8 เครื�อง 

ให้กบัสาขายอ่ยสตัหีบ สาขา

ยอ่ยบญุสมัพนัธ์ สาขายอ่ย

สวนอตุสาหกรรมสหพฒัน์

แหลมฉบงั และสาขายอ่ย

ปลวกแดง โดยวิธีพิเศษ

240,000.00 240,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

223,416.00 บริษัท 

ลีก้า บิสสิเนส จํากดั 

224,000.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

223,416.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาตํ�าสดุและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)366/2559

ลงวนัที� 19/9/2559

22 ขออนมุตัิจดัซื Fอเครื�อง

คอมพิวเตอร์ จํานวน 12 

เครื�อง สําหรับเปิดสาขา

สมาร์ท (Smart Branch) 

โดยวิธีพิเศษ

419,280.00 419,280.00 วิธีพิเศษ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีส

เท็ม คอนเน็คชั�น 

อินเตอร์แนชชั�นแนล 

จํากดั 397,800.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ 

ซีสเท็ม คอนเน็คชั�น 

อินเตอร์แนชชั�นแนล

 จํากดั 397,800.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)367/2559

ลงวนัที� 19/9/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

23 ขออนมุตัิจดัจ้างบริษัท

ภายนอก ดําเนินการขนย้าย

และติดตั Fง อปุกรณ์

คอมพิวเตอร์ จากสํานกังาน

ใหญ่ไป IT Command 

Center ชั Fน 6 (สาขาแจ้ง

วฒันะ) โดยวิธีตกลงราคา

21,400.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เอส แอนด์ เอส 

เจอเนอรัล จํากดั 

21,400.00

บริษัท เอส แอนด์ 

เอส เจอเนอรัล จํากดั

 21,400.00

ต้นเรื�องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)368/2559

ลงวนัที� 19/9/2559

24 ขออนมุตัิจ้างขนย้ายและ

ติดตั Fงอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เคาน์เตอร์บริการลกูค้า

สินเชื�อ โดยวิธีตกลงราคา

20,330.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิFล เอม็ ซิส

เตม็ส์ เทคโนโลยี จํากดั

 20,330.00

บริษัท ทริปเปิFล เอม็ 

ซิสเตม็ส์ เทคโนโลยี 

จํากดั 20,330.00

ต้นเรื�องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.) 369/2559 

 ลงวนัที� 20/9/2559

25 ขออนมุตัิจดัซื Fอเครื�อง Smart

 Card Reader ยี�ห้อ ACS รุ่น

 ACR39U จํานวน 4 เครื�อง 

โดยวิธีพิเศษ

3,960.00 3,960.00 วิธีพิเศษ บริษัท คอนโทรล ดาต้า

 (ประเทศไทย) จํากดั 

3,960.00

บริษัท คอนโทรล 

ดาต้า (ประเทศไทย)

 จํากดั 3,960.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)370/2559

ลงวนัที� 20/9/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

26 ขออนมุตัิสั�งซื Fอและสั�งจ้าง

บริการบํารุงรักษาเครื�อง 

Capture Device และ 

Check Mark software 

License ยี�ห้อ Cannon 

CR-80 จํานวน 1 ชดุ เป็น

เวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษ

280,000.00 280,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท คอมพิวเตอร์ยู

เนี�ยน จํากดั 

280,000.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ยู

เนี�ยน จํากดั 

280,000.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื Fอและสั�งจ้าง

เลขที� จพ.(สจส.)

371/2559ลงวนัที� 

20/9/2559

27 ขออนมุตัิจดัซื Fอเครื�องพิมพ์ 

Passbook Tally T5040 

จํานวน 4 เครื�อง โดยวิธีพิเศษ

134,000.00 134,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย 

จํากดั 134,000.00

บริษัท ยิบอินซอย 

จํากดั 134,000.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)372/2559

ลงวนัที� 20/9/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

28 ขออนมุตัิจดัซื Fอเครื�องอา่น

บาร์โค้ด (Bacode Reader) 

ยี�ห้อ CINO F680 จํานวน 4 

เครื�อง โดยวิธีพิเศษ

10,000.00 10,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไบนารี เทค 

จํากดั 10,000.00

บริษัท ไบนารี เทค 

จํากดั 10,000.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)373/2559

ลงวนัที� 20/9/2559

29 ขออนมุตัิจดัซื Fอเครื�องพิมพ์

บตัรชําระหนี Fเงินกู้  จํานวน 1 

เครื�อง สําหรับสาขายอ่ย

ราษฎร์อทุิศ (หาดใหญ่)  โดย

วิธีตกลงราคา

50,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ บิส

ซิเนส โซลชูั�น แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จํากดั 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ์ 

บิสซิเนส โซลชูั�น 

แอนด์ เซอร์วิสเซส 

จํากดั 48,449.98

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)386/2559

ลงวนัที� 23/9/2559

30 ขออนมุตัิจดัซื Fอเครื�องพิมพ์

เลเซอร์สีให้กบัฝ่ายบริหาร

หนี Fภมูิภาค สาขาน่าน โดย

วิธีตกลงราคา

10,000.00 _ วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั รุ่ง

ศิลป์ดอทคอม กรุ๊ป 

(สํานกังานใหญ่) 

9,700.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

รุ่งศิลป์ดอทคอม 

กรุ๊ป (สํานกังาน

ใหญ่) 9,700.00

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

ใบสั�งซื Fอเลขที�            

จพ.(สจส.)387/2559

ลงวนัที� 23/9/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

31 ขออนมุตัิว่าจ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขเครื�อง Server พร้อม 

Software สําหรับงานสอบ

ทานสินเชื�อ เป็นเวลา 2 ปี 

โดยวิธีตกลงราคา

107,600.00 107,600.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ยิบอินซอย 

จํากดั 107,600.00

บริษัท ยิบอินซอย 

จํากดั 107,600.00

ว่าจ้างตอ่เนื�อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)388/2559

ลงวนัที� 23/9/2559


