
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจัดจางพัฒนาระบบ

บนเครื่อง ATM ยี่หอ Wincor

 จํานวน 104 เครื่อง โดยวิธี

พิเศษ

3,314,000.00 3,314,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท คอนโทรล ดาตา

 (ประเทศไทย) จํากัด 

3,313,490.40

บริษัท คอนโทรล 

ดาตา (ประเทศไทย)

 จํากัด 

3,306,300.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)132/2559 

 ลงวันที่ 9/5/2559

2 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึกบัตร 

GHB Pay Card ยี่หอ Zebra

 จํานวน 50 มวน โดยวิธีตกลง

ราคา

34,775.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

34,775.00

บริษัท แอดวานซ 

บิสซิเนส โซลูชั่น 

แอนด เซอรวิสเซส 

จํากัด 34,775.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)133/2559

ลงวันที่ 9/5/2559

3 ขออนุมัติวาจางบริษัท ดี

ลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่

ปรึกษา จํากัด เปน

ผูดําเนินการปรับปรุงแกไข

ระบบ Risk Integrator โดย

2,000,000.00 1,498,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ดีลอยท ทูช 

โธมัทสุ ไชยยศ ที่

ปรึกษา จํากัด 

1,498,000.00

บริษัท ดีลอยท ทูช 

โธมัทสุ ไชยยศ ที่

ปรึกษา จํากัด 

1,400,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)134/2559

ลงวันที่ 9/5/2559

                                                               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2559                                        แบบ สขร. 1

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                                               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2559                                        แบบ สขร. 1

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ

บัตรชําระหนี้เงินกู จํานวน 1 

เครื่อง สําหรับสาขายอย

มุกดาหาร โดยวิธีตกลงราคา

49,000.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ 

บิสซิเนส โซลูชั่น 

แอนด เซอรวิสเซส 

จํากัด 48,449.98

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)135/2559

ลงวันที่ 9/5/2559

5 ขออนุมัติจัดซื้อ Thumb Drive

 64 GB 7 ตัว และตลับ Drum

 Brother 5 ตลับ โดยวิธีตกลง

ราคา

12,600.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 12,513.65

บริษัท ลีกา บิส

สิเนส จํากัด 

12,513.65

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)136/2559

ลงวันที่ 9/5/2559

6 ขออนุมัติจัดซื้อตลับ Toner 

Ricoh จํานวน 10 ตลับ โดย

วิธีตกลงราคา

18,200.00 _ วีธีตกลงราคา  บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด 18,190.00

บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

18,190.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)137/2559

ลงวันที่ 9/5/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                                               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2559                                        แบบ สขร. 1

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Tablet

 ยี่หอ Apple รุน iPad Pro 

ขนาด 9.7” จํานวน 3 เครื่อง 

โดยวิธีตกลงราคา

100,000.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน) 

82,497.00

บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน) 

82,497.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)138/2559

ลงวันที่ 11/5/2559

8 ขออนุมัติจาง บริษัท เคลาด 

ครีเอชั่น จํากัด ผูใหบริการ

รับ-สงขอมูลทาง

อิเล็กทรอนิกสระหวาง

ธนาคารกับสํานักงานปองกัน

 และปราบปรามการฟอกเงิน 

(CDD Gateway) โดยวิธีพิเศษ

500,000.00 334,910.00 วิธีพิเศษ บริษัท เคลาดครีเอชั่น 

จํากัด 334,910.00

บริษัท เคลาดครี

เอชั่น จํากัด 

334,910.00

จางตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)139/2559

ลงวันที่ 17/5/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                                               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2559                                        แบบ สขร. 1

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 ขออนุมัติจัดเชาเครื่อง

คอมพิวเตอร จํานวน 1,500 

เครื่อง และเครื่องพิมพ 

จํานวน 444 เครื่อง เปน

ระยะเวลา 5 เดือน โดยวิธี

พิเศษ

5,914,000.00 5,914,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย 

จํากัด 5,944,000.00

บริษัท ยิบอินซอย 

จํากัด 5,859,800.00

เชาตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)140/2559

ลงวันที่ 17/5/2559

10 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร Notebook ยี่หอ

 HP จํานวน 5 เครื่อง และ

เครื่องพิมพสีชนิดเลเซอร 

จํานวน 1 เครื่อง ใหกับฝาย

ปฏิบัติการสารสนเทศ โดยวิธี

ตกลงราคา

200,000.00 200,000.00 วีธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

177,598.60

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากัด 177,598.60

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)141/2559

ลงวันที่ 17/5/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                                               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2559                                        แบบ สขร. 1

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ

บัตรชําระหนี้เงินกู จํานวน 1

เครื่อง สําหรับสาขายอย

แมฮองสอน โดยวิธีตกลงราคา

49,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ 

บิสซิเนส โซลูชั่น 

แอนด เซอรวิสเซส 

จํากัด 48,449.98

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)142/2559

ลงวันที่ 17/5/2559

12 ขออนุมัติจัดซื้อ Tablet ยี่หอ 

Apple รุน iPad Air 2 ฝาย

สาขาภาคใตและภาค

ตะวันตกจํานวน 1 เครื่อง 

โดยวิธีตกลงราคา

22,400.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน) 

22,400.00

บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน) 

22,400.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)143/2559

ลงวันที่ 19/5/2559

13 ขออนุมัติเชาใชบริการ

อินเทอรเน็ต 3G+ บนรถ 

Mobile Banking1

9,000.00 _ วีธีตกลงราคา บรืษัท เรียล มูฟ จํากัด 

8,975.16

บรืษัท เรียล มูฟ 

จํากัด 8,975.16

เชาตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           

 จพ.(สจส.)144/2559

ลงวันที่ 23/5/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                                               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2559                                        แบบ สขร. 1

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14 ขออนุมัติจัดจางปรับปรุง

ระบบบนเครื่อง ATM ยี่หอ 

NCR จํานวน 47 เครื่อง โดย

วิธีพิเศษ

2,882,000.00 2,882,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอ็นซีอาร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

2,881,296.00

บริษัท เอ็นซีอาร 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,800,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)145/2559

ลงวันที่ 23/5/2559

15 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ 

สําหรับเครื่องพิมพ ยี่หอ 

RICOH รุน SP C231N 

จํานวน 20 ตลับ โดยวิธีตกลง

ราคา

95,000.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด 94,695.00

บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

94,695.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)146/2559

ลงวันที่ 23/5/2559

16 ขออนุมัติสั่งซื้อหมึกพิมพสี

สําหรับเครื่องพิมพ ยี่หอ 

EPSON โดยวิธีตกลงราคา

5,500.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร จํากัด 

5,435.60

บริษัท ที.เอ็น.แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร จํากัด

 5,435.60

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)147/2559

ลงวันที่ 24/5/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                                               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2559                                        แบบ สขร. 1

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Smart 

Card Reader เพื่อใชงาน

ระบบขอมูลทะเบียนราษฎร 

โดยวิธีตกลงราคา

700.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท คอนโทรล ดาตา

 (ประเทศไทย) จํากัด 

700.00

บริษัท คอนโทรล 

ดาตา (ประเทศไทย)

 จํากัด 700.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)154/2559

ลงวันที่ 30/5/2559

18 ขออนุมัติจางขนยายและ

ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร, 

อุปกรณเน็ตเวิรค ของสาขา

ยอยแฟชั่นไอสแลนด โดยวิธี

ตกลงราคา

26,750.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส

เต็มส เทคโนโลยี จํากัด

 26,750.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม

 ซิสเต็มส เทคโนโลยี

 จํากัด 26,750.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)155/2559

ลงวันที่ 30/5/2559

19 ขออนุมัติจางขนยายและ

ติดตั้งเครื่องจายกระแสไฟฟา

แบบตอเนื่อง (UPS) ของ

สาขายอยแฟชั่นไอสแลนด 

โดยวิธีตกลงราคา

17,120.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท ไซท เพรพ

พาเรชั่น แมเนจเมนท 

จํากัด 17,120.00

บริษัท ไซท เพรพ

พาเรชั่น แมเนจ

เมนท จํากัด 

17,120.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)156/2559

ลงวันที่ 30/5/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                                               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2559                                        แบบ สขร. 1

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกสี ของ 

Printer Samsung รุน 

CLP-775ND จํานวน 7 กลอง

 โดยวิธีตกลงราคา

35,500.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 35,500.00

บริษัท ลีกา บิส

สิเนส จํากัด 

35,500.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)157/2559

ลงวันที่ 30/5/2559


