
แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

1 ขออนมุตัิจดัซื �อหมกึพิมพ์ 

สําหรับเครื�องพิมพ์ ยี�ห้อ 

Canon Pixma Pro 10 จํานวน

 20 ตลบั โดยวิธีตกลงราคา

14,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น แม็คเน็ท เซ็น

เตอร์จํากดั 11,984.00 บาท

บริษัท ที.เอ็น แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร์

จํากดั 11,984.00

 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�          

จพ.(สจส)71/2560     

 ลงวนัที� 1/3/2560

2 ขออนมุตัิจดัซื �อเครื�อง 

Network Attached Storage 

(NAS) พร้อมฮาร์ดดิสก์ ให้กบั

ศนูย์ความมั�นคงปลอดภยัด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธี

ตกลงราคา

27,900.00 _ วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากดั แนสช๊

อป ดอท เน็ท 27,900.00 

บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากดั

 แนสช๊อป ดอท 

เน็ท 27,900.00 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�          

จพ.(สจส).72/2560   

ลงวนัที� 1/3/2560

3 ขออนมุตัิจดัซื �อเครื�องพิมพ์

เลเซอร์สีให้กบัฝ่ายบริหารหนี �

ภมูิภาค สาขา ขอนแก่น โดย

วิธีตกลงราคา

9,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ออฟฟิซ คลบั (ไทย)

 จํากดั 8,990.00 บาท

บริษัท ออฟฟิซ 

คลบั (ไทย) จํากดั

 8,990.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�           

จพ.(สจส.)75/2560    

ลงวนัที� 9/3/2560

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

4 ขออนมุตัิจ้างขนย้ายและ

ติดตั �งอปุกรณ์คอมพิวเตอร์

และอปุกรณ์สื�อสาร ของ

ฝ่ายบสส., ฝ่าย จพ. กลบั

พื �นที�ทําการจริง โดยวิธีตกลง

41,088.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เจ.ที.เอส ซิสเท็ม

อินทรีเกรท จํากดั 

41,088.00 บาท

บริษัท เจ.ที.เอส 

ซิสเท็มอินทรีเกรท

 จํากดั 41,088.00

 บาท

เป็นผู้ รับจ้างที�

มีความ

เชี�ยวชาญ และ

เคยให้บริการ

ธนาคารที�

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)76/2560  

ลงวนัที� 10/3/2560

5 ขอสั�งซื �อและสั�งจ้างบริการ

บํารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข

เครื�องจ่ายกระแสไฟฟ้า

แบบต่อเนื�อง (UPS) ขนาด

9KVA จํานวน 1 เครื�อง เป็น

ระยะเวลา 4 ปีสําหรับศนูย์ DE

 สมทุรสาคร

443,730.00 443,729.00 วิธีตกลงราคา บริษัทโซโคเมค ยพูีเอส 

(ประเทศไทย) จํากดั 

342,400.00 บาท บริษัท ซี

เอสพีเอ็ม 427,144.00 

บาท บริษัท ซินโดม 

อิเลคทรอนิคส์ อินดสัตร 

จํากดั 417,300.00 บาท

บริษัทโซโคเมค 

ยพูีเอส (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

342,400.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

และราคา

กลางและ

ราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อสั�งจ้างเลขที�   

 จพ.(สจส.)77/2560    

 ลงวนัที� 13/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

6 ขอสั�งซื �อและว่าจ้างบริการ

บริการบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซมแก้ไขอปุกรณ์สื�อสาร

ข้อมลู เป็นเวลา 4 ปี สําหรับ

ศนูย์ DE สมทุรสาคร

743,560.00 743,552.00 วิธีตกลงราคา บริษัท อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม 

743,552.00 บาท

บริษัท อินเตอร์

เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม 

743,552.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื �อสั�งจ้างเลขที�    

 จพ.(สจส.)78/2560    

 ลงวนัที� 13/3/2560

7 ขอสั�งเช่าใช้บริการวงจร

สื�อสารข้อมลูหลกั ความเร็ว 1

 Mbps. จํานวน 1 วงจร เป็น

เวลา 3 ปี สําหรับศนูย์ DE 

สมทุรสาคร

277,350.00 277,344.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์

เมชั�น ไฮเวย์ จํากดั 

277,344.00 บาท

บริษัท ยไูนเต็ด 

อินฟอร์เมชั�น 

ไฮเวย์ จํากดั 

277,344.00 บาท

เช่าจากผู้

ให้บริการเดิม

ใบสั�งเช่าเลขที�          

จพ.(สจส.)79/2560     

  ลงวนัที� 13/3/2560

8 ขอสั�งเช่าใช้บริการวงจร

สื�อสารข้อมลูสํารอง ความเร็ว

 1 Mbps. จํานวน 1 วงจร เป็น

เวลา 3 ปี สําหรับศนูย์ DE 

สมทุรสาคร

205,200.00 205,200.00 วิธีตกลงราคา บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากดั (มหาชน) 

187,200.00 บาท

บริษัท กสท 

โทรคมนาคม 

จํากดั (มหาชน) 

187,200.00 บาท

เช่าจากผู้

ให้บริการเดิม

ใบสั�งซื �อเลขที�          

จพ.(สจส.) 80/2560   

ลงวนัที� 13/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

9 ขออนมุตัิจ้างพฒันาระบบการ

รู้จกัตวัตนและการตรวจสอบ

เพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบั

ลกูค้า KYC/CDD ระยะที� 3 

โดยวิธีพิเศษ

1,500,000.00 1,484,090.00 วิธีพิเศษ บริษัท วี-สมาร์ท จํากดั

1,484,090.00 บาท

บริษัท วี-สมาร์ท 

จํากดั 

1,480,000.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)85/2560  

ลงวนัที� 14/3/2560

10 ขออนมุตัิจดัซื �อเครื�องพิมพ์

เลเซอร์สี จํานวน 1 เครื�อง 

ให้กบัฝ่ายบริหารหนี �ภมูิภาค 

สาขายะลา โดยวิธีตกลงราคา

9,000.00 _ วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากดั บี.พี ไอ

ที โซลชูั�น 8,900.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากดั

 บี.พี ไอที โซลชูั�น 

8,900.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�          

จพ.(สจส.)86/2560 

ลงวนัที� 14/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

11 ขออนมุตัิจดัซื �อหมกึพิมพ์ 

สําหรับเครื�องพิมพ์ ยี�ห้อ 

RICOH รุ่น SP C252DN 

จํานวน 10 กล่อง  โดยวิธีตก

ลงราคา

42,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 41,740.70 บาท

บริษัท ริโก้ 

(ประเทศไทย) 

จํากดั 41,740.70

 บาท

บริษัทเป็น

ผู้แทนจําหน่าย

 และเสนอตรง

ตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�          

จพ.(สจส)87/2560     

 ลงวนัที� 15/3/2560

12 ขออนมุตัิจดัซื �อเครื�อง

PRINTER สี ยี�ห้อ RICOH  

Aficio รุ่น SPC 340ND และ

หมกึพิมพ์ จํานวน 20 กล่อง 

จากบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั โดยวิธีตกลงราคา

96,300.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 96,300.00 บาท

บริษัท ริโก้ 

(ประเทศไทย) 

จํากดั 96,300.00

 บาท

บริษัท เป็น

ผู้แทนจําหน่าย

 และเสนอตรง

ตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�          

จพ.(สจส.)88/2560    

ลงวนัที� 15/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

13 ขออนมุตัิค่าบริการwebstat 

สําหรับสมาชิกของ

Truehits.net โดยวิธีตกลงราคา

22,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ศนูย์วิจยันวตักรรม

อินเทอร์เน็ตไทย จํากดั 

20,222.00 บาท

บริษัท ศนูย์วิจยั

นวตักรรม

อินเทอร์เน็ตไทย 

จํากดั 20,222.00

 บาท

เป็นผู้ ให้บริการ

 webstat  ที�

ธนาคาร

ต้องการใช้

บริการ

ใบสั�งซื �อเลขที�           

จพ.(สจส.)89/2560    

 ลงวนัที� 15/3/2560

14 ขออนมุตัิเช่าใช้บริการ Hi - 

Speed Internet ให้กบั

ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคาร 

จากบริษัท

ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั 

(มหาชน)  จํานวน 13 

หมายเลข โดยวิธีตกลงราคา

150,061.08 150,061.08 วิธีตกลงราคา บริษัท

ทรู คอร์ปเรชั�น จํากดั 

(มหาชน) 150,061.08 บาท

บริษัท

ทรู คอร์ปเรชั�น 

จํากดั (มหาชน) 

150,061.08 บาท

เป็นผู้ ให้บริการ

 Hi - Speed  

Internet ที�มี

ความเร็ว

ตามที�ธนาคาร

ต้องการ

ใบสั�งเช่าเลขที�          

จพ.(สจส.)90/2560  

ลงวนัที� 15/3/2560

15  ขออนมุตัิจดัจ้างรื �อถอน ขน

ย้าย ปรับปรุงสี พร้อมติดตั �ง

เครื�อง ATM และเครื�อง CDM

 ของสาขาย่อยเซ๊นทรัลพลาซ่า

 อดุรธานี โดยวิธีตกลงราคา

42,800.00 _ วิธีตกลงราคา จ้างบริษัท โกมล เวิร์ค 

จํากดั 42,800.00 บาท

จ้างบริษัท โกมล 

เวิร์ค จํากดั 

42,800.00 บาท

เป็นผู้ รับจ้างที�

มีความ

เชี�ยวชาญ และ

เคยให้บริการ

ธนาคารที�

ใบสั�งจ้างเลขที�           

 จพ.(สจส.)91/2560    

 ลงวนัที� 16/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

16 ขออนมุตัิว่าจ้างซ่อมแซมแก้ไข

เครื�องคอมพิวเตอร์ ยี�ห้อ 

Microsoftรุ่นSurface Pro 3  

โดยวิธีตกลงราคา

13,500.00 _ วิธีตกลงราคา ผู้จดัการร้าน ทรู ไอที 

พาร์ท 13,500.00 บาท

ผู้จดัการร้าน ทรู 

ไอที พาร์ท 

13,500.00 บาท

มีความ

เชี�ยวชาญการ

ซ่อมแซมแก้ไข

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)92/2560  

ลงวนัที� 17/3/2560

17 ขออนมุตัิจดัซื �อ HDMI 

Adapter สําหรับเครื�อง

คอมพิวเตอร์ ยี�ห้อMicrosoft 

Surface

 จํานวน 2 เส้น ให้กบัฝ่าย

ตรวจสอบระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา

2,570.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 

2,568.00 บาท

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั 2,568.00 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�          

จพ.(สจส)93/2560     

 ลงวนัที� 17/3/2560

18 ขออนมุตัิจดัซื �อSmart Card 

Reader รุ่น ACR39U จํานวน

 4เครื�อง โดยวิธีตกลงราคา

4,280.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เดอะ คอมพีท 

เทคโนโลยี จํากดั 

4,280.00 บาท

บริษัท เดอะ คอม

พีท เทคโนโลยี 

จํากดั 4,280.00 

บาท

มีราคาเท่าเดิม

ตามที�ธนาคาร

เคยจดัซื �อ 

และบริษัท

เสนอตรงตาม

ข้อกําหนด

ใบสั�งซื �อเลขที�          

จพ.(สจส)94/2560     

 ลงวนัที� 17/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

19 ขออนมุตัิจดัซื �อโปรแกรม 

Adobe Creative Cloud 

สําหรับเครื�อง Macintosh 

จํานวน 1 ชดุ ให้กบัฝ่าย

นโยบายสินเชื�อธุรกิจและ

ภาครัฐ โดยวิธีตกลงราคา

33,885.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอด อิน บิซิเนส 

33,884.76 บาท

บริษัท แอด อิน 

บิซิเนส 33,884.76

 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�         

จพ.(สจส.)95/2560    

 ลงวนัที� 20/3/2560

20 ขอสั�งจ้างขนย้ายและติดตั �ง

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์และ

อปุกรณ์สื�อสาร ของสาขาย่อย

เซ็นทรัลพลาซ่า อดุรธานี

23,000.00 _ วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากดั วีที เนท

เวิร์ค เซอร์วิส 23,000.00 

บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากดั 

วีที เนทเวิร์ค 

เซอร์วิส 

23,000.00 บาท

เป็นผู้ รับจ้างที�

มีความ

เชี�ยวชาญ และ

เคยให้บริการ

ธนาคารที�

รวดเร็ว 

ใบสั�งจ้างเลขที�           

จพ.(สจส.)96/2560    

 ลงวนัที� 20/3/2560

21 ขอสั�งจ้างขนย้ายและติดตั �ง

อปุกรณ์เครื�องจ่าย

กระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื�อง 

(UPS) ของสาขาย่อยเซ็นทรัล

พลาซ่า อดุรธานี

24,075.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั�น 

แมเนจเมนท์ จํากดั 

24,075.00 บาท

บริษัท ไซท์ เพรพ

พาเรชั�น แมเนจ

เมนท์ จํากดั 

24,075.00 บาท

เป็นผู้ รับจ้างที�

มีความ

เชี�ยวชาญ และ

เคยให้บริการ

ธนาคารที�

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)97/2560     

  ลงวนัที� 20/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

22 ขออนมุตัิจดัซื �อซอฟต์แวร์ 

Adobe CC จํานวน 5 

Licenses เป็นระยะเวลา 1ปี 

 ให้กบัฝ่ายสื�อสารองค์กร โดย

วิธีตกลงราคา

180,000.00 176,550.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอสพีวีไอ  จํากดั 

(มหาชน) 168,525.00 

บาท บริษัท แอด อิน 

บิซิเนส จํากดั 169,423.80

 บาท

บริษัท เอสพีวีไอ  

จํากดั (มหาชน) 

168,525.00 บาท

 บริษัท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาตํ�าสดุ

และไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�            

จพ.(สจส.)98/2560    

 ลงวนัที� 22/3/2560

23 ขออนมุตัิจดัซื �อผงหมกึสําหรับ

 Printer Samsung รุ่น 

CLP-775ND จํานวน 8 กล่อง 

โดยวิธีตกลงราคา 

42,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส 

จํากดั 41,901.20 บาท

บริษัท ลีก้า บิส

สิเนส จํากดั 

41,901.20 บาท

บริษัทเป็น

ผู้แทนจําหน่าย

 และมีราคา

เท่าเดิม

ใบสั�งซื �อเลขที�            

จพ.(สจส.)100/2560  

ลงวนัที 22/3/2560

24 ขออนมุตัิจดัซื �อโปรแกรม

วิเคราะห์ทางสถิติ  SPSS 

Statisticsให้กบัฝ่ายพฒันา

ธุรกิจเงินฝาก  โดยวิธีตกลง

ราคา

150,000.00 121,445.00 วิธีตกลงราคา บริษัท บิสซิเนส 

แอพพลิเคชั�น จํากดั 

121,445.00 บาท บริษัท 

เท็นซอฟท์ 123,050.00 

บาท

บริษัท บิสซิเนส 

แอพพลิเคชั�น 

จํากดั 121,445.00

 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาตํ�าสดุ

และไม่เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื �อเลขที�          

จพ.(สจส)103/2560   

ลงวนัที� 22/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

25 ขออนมุตัิจดัจ้างรื �อถอน ขน

ย้าย ปรับปรุงสี พร้อมติดตั �ง

เครื�อง ATM ของสาขาย่อย

อทุยัธานี โดยวิธีตกลงราคา

22,791.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท โกมล เวิร์ค จํากดั 

22,791.00 บาท

บริษัท โกมล เวิร์ค

 จํากดั 22,791.00

 บาท

เป็นผู้ รับจ้างที�

มีความ

เชี�ยวชาญ และ

เคยให้บริการ

ธนาคารที�

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)104/2560   

  ลงวนัที� 23/3/2560

26 ขออนมุตัิว่าจ้างซ่อมแซม

กล่องธนบตัรของเครื�องATM 

ยี�ห้อ Wincor จํานวน 27 

กล่อง  โดยวิธีตกลงราคา

131,610.00 131,610.00 วิธีตกลงราคา บริษัท คอนโทรล ดาต้า 

(ประเทศไทย) จํากดั 

131,610.00 บาท

บริษัท คอนโทรล 

ดาต้า (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

131,610.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)108/2560  

ลงวนัที� 27/3/2560

27 ขออนมุตัิจดัซื �อพร้อมติดตั �งตู้

โทรศพัท์สาขา PABX  ยี�ห้อ 

PANASONIC IP PBX

 รุ่น KX- NS300BX จํานวน 1 

เครื�อง สําหรับสาขาเชียงราย 

โดยวิธีตกลงราคา

74,900.00 _ วิธีตกลงราคา กรุงเทพโทรคมนาคม ไอที

 แอนด์ โอเอ จํากดั 

74,900.00 บาท

กรุงเทพ

โทรคมนาคม ไอที

 แอนด์ โอเอ จํากดั

 74,900.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�         

จพ.(สจส.) 109/2560 

 ลงวนัที�27/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

28 ขออนมุตัิจดัซื �อเครื�อง Printer 

สี ยี�ห้อ HP Color LaserJet 

CP5225DN และหมกึพิมพ์ 

จํานวน 4 กล่อง จากบริษัท  

ลีก้า บิสสิเนส จํากดั โดยวิธี

ตกลงราคา

130,000.00 104,988.40 วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส 

จํากดั 104,006.14 บาท    

 บริษัท แกรนด์ 

คอมพิวเตอร์ จํากดั 

110,391.00 บาท

บริษัท ลีก้า บิส

สิเนส จํากดั 

104,006.14 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาตํ�าสดุ

และไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�             

 จพ.(สจส.)114/2560 

 ลงวนัที� 28/3/2560

29 ขออนมุตัิจดัจ้างรื �อถอน ขน

ย้าย ปรับปรุงสี พร้อมติดตั �ง

เครื�อง ATM  ตามโครงการ 

SMART Loan Service 

จํานวน 3 สาขา

70,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท โกมล เวิร์ค จํากดั 

69,015.00 บาท

บริษัท โกมล เวิร์ค

 จํากดั 69,015.00

 บาท

เป็นผู้ รับจ้างที�

มีความ

เชี�ยวชาญ และ

เคยให้บริการ

ธนาคารที�

รวดเร็ว 

ผลงานดี มี

คณุภาพ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)115/2560  

ลงวนัที� 28/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

30 ขออนมุตัิดําเนินการจดัจ้าง

พฒันาระบบจดัทําใบเสร็จรับ

ชําระเงินกู้ อิเล็กทรอนิกส์ 

(GHBank Smart Receipt)

1,000,000.00 630,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โมจิโต้ 

เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั 

823,900.00 บาท

บริษัท โมจิโต้ 

เอ็นเตอร์เทนเมนท์

 จํากดั 

620,000.80 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)116/2560  

ลงวนัที� 29/3/2560

31 ขออนมุตัิให้จดัซื �อและว่าจ้าง

บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

สํารองสําหรับระบบ Internet

 & Mobile Banking เป็น

ระยะเวลา 4 ปี

79,000,000.00 79,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอน

ซลัติ �ง 85,457,429.10 บาท

บริษัท สตรีม ไอ.

ที.คอนซลัติ �ง 

73,961,949.04 

บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งซื �อสั�งจ้างเลขที�   

จพ.(สจส.)117/2560  

ลงวนัที� 29/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

32 ขออนมุตัิว่าจ้างบริการ

บํารุงรักษาและซ่อมแซม

แก้ไขChequeMark Software

 License      (Inward 

MPOD Client License และ

Inward SVS Client License) 

เพื�อรองรับการปฏิบตัิงานใน

ระบบ ICAS เป็นระยะเวลา 3

 ปี

553,504.38 553,504.38 วิธีพิเศษ บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูนี�ยน

 จํากดั 549,000.00บาท

บริษัท 

คอมพิวเตอร์ยู

เนี�ยน จํากดั 

549,000.00บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)118/2560  

ลงวนัที� 30/3/2560

33 ขอสั�งจ้างบริการบํารุงรักษา

และซ่อมแซมแก้ไขเครื�องจ่าย

กระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื�อง 

(UPS) ขนาด 10KVA จํานวน 

2เครื�อง

263,648.00 263,648.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ซีเอสพีเอ็ม 

(ประเทศไทย) จํากดั 

263,648.00 บาท

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม 

(ประเทศไทย) 

จํากดั 263,648.00

 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ไม่เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งจ้างเลขที�        

จพ.(สจส.)120/2560  

ลงวนัที� 30/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

34 ขอสั�งซื �อและสั�งจ้างบริการ

บํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข

เครื�องจ่ายกระแสไฟฟ้า

แบบต่อเนื�อง (UPS) ขนาด 

10KVA จํานวน 1 เครื�อง เป็น

เวลา 4 ปีสําหรับติดตั �งใช้งาน

ที�สาขาย่อยเซ็นทรัล พลาซา 

นครศรีธรรมราช

235,165.00 235,164.60 วิธีตกลงราคา บริษัท ซินโดม 

อิเลคทรอนิคส์ อินดสัตรี 

จํากดั 235,164.60 บาท    

 บริษัท โซโคเมค 

342,400.00 บาท

บริษัท ซินโดม 

อิเลคทรอนิคส์ 

อินดสัตรี จํากดั 

235,164.60 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ไม่เกิน

งบประมาณ

และราคา

กลางและ

ราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อสั�งจ้างเลขที�    

 จพ.(สจส.)121/2560 

 ลงวนัที� 30/3/2560

35 ขอสั�งซื �อและว่าจ้างบริการ

บํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข

อปุกรณ์สื�อสารข้อมลู สําหรับ

ติดตั �งใช้งานที�สาขาย่อย

เซ็นทรัล พลาซา 

นครศรีธรรมราช

743,552.00 743,552.00 วิธีตกลงราคา บริษัท อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จํากดั 

743,552.00 บาท

บริษัท อินเตอร์

เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม 

จํากดั 743,552.00

 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ไม่เกิน

งบประมาณ

และราคา

กลางและ

ราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อสั�งจ้างเลขที�    

 จพ.(สจส.)122/2560 

 ลงวนัที� 30/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

36 ขอสั�งเช่าใช้บริการวงจร

สื�อสารข้อมลูหลกั ความเร็ว1

 Mbps.จํานวน 1 วงจร 

สําหรับติดตั �งใช้งานที�สาขา

ย่อยเซ็นทรัล พลาซา 

นครศรีธรรมราช

277,344.00 277,344.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์

เมชั�น ไฮเวย์ จํากดั 

277,344.00 บาท

บริษัท ยไูนเต็ด 

อินฟอร์เมชั�น 

ไฮเวย์ จํากดั 

277,344.00 บาท

เช่าจากบริษัท

เดิม

ใบสั�งเช่าเลขที�        

จพ.(สจส.)123/2560  

ลงวนัที� 30/3/2560

37 ขอสั�งเช่าใช้บริการวงจร

สื�อสารข้อมลูสํารอง ความเร็ว

1 Mbps.จํานวน 1 วงจร 

สําหรับติดตั �งใช้งานที�สาขา

ย่อยเซ็นทรัล พลาซา 

นครศรีธรรมราช

187,200.00 187,200.00 วิธีตกลงราคา บริษัท กสท โทรคมนาคม 

(มหาชน) จํากดั 

187,200.00 บาท

บริษัท กสท 

โทรคมนาคม 

(มหาชน) จํากดั 

187,200.00 บาท

เช่าจากบริษัท

เดิม

ใบสั�งเช่าเลขที�        

จพ.(สจส.)124/2560  

ลงวนัที� 30/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

38 ขออนมุตัิจดัจ้างรื �อถอน ขน

ย้าย ปรับปรุงสี พร้อมติดตั �ง

เครื�อง ATM และเครื�อง CDM 

 ของสาขาย่อยเซ็นทรัลเฟส

ติวลั พทัยา โดยวิธีตกลงราคา

28,890.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท โกมล เวิร์ค จํากดั 

28,890.00 บาท

บริษัท โกมล เวิร์ค

 จํากดั 28,890.00

 บาท

เป็นผู้ รับจ้างที�

มีความ

เชี�ยวชาญ และ

เคยให้บริการ

ธนาคารที�

รวดเร็ว 

ผลงานดี มี

คณุภาพ

ใบสั�งจ้างเลขที�            

 จพ.(สจส.)125/2560 

 ลงวนัที� 30/3/2560

39 ขออนมุตัิจดัจ้างขนย้ายและ

ติดตั �งเครื�องจ่ายกระแส   

ไฟฟ้าแบบต่อเนื�อง (UPS) 

ของสาขาเพชรบรุีตดัใหม่ โดย

วิธีตกลงราคา

26,750.00 _ วิธีตกลงราคา  บริษัทซินโดม 

อิเลคทรอนิคส์ อินดสัตรี 

จํากดั 26,750.00 บาท

 บริษัทซินโดม 

อิเลคทรอนิคส์ 

อินดสัตรี จํากดั 

26,750.00 บาท

เป็นผู้ รับจ้างที�

มีความ

เชี�ยวชาญ และ

เคยให้บริการ

ธนาคารที�

รวดเร็ว 

ใบสั�งซื �อเลขที�          

จพ.(สจส.)126/2560   

  ลงวนัที� 31/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

40 ขออนมุตัิจดัจ้างขนย้ายและ

ติดตั �งอปุกรณ์คอมพิวเตอร์,

อปุกรณ์สื�อสาร ของสาขา

เพชรบรุีตดัใหม่ โดยวิธีตกลง

ราคา

13,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิ�ล เอ็ม ซิส

เต็มส์ เทคโนโลยี จํากดั 

13,000.00 บาท

บริษัท ทริปเปิ�ล 

เอ็ม ซิสเต็มส์ 

เทคโนโลยี จํากดั 

13,000.00 บาท

เป็นผู้ รับจ้างที�

มีความ

เชี�ยวชาญ และ

เคยให้บริการ

ธนาคารที�

รวดเร็ว 

ผลงานดี มี

คณุภาพ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)127/2560  

ลงวนัที� 31/3/2560

41 ขออนมุตัิจดัจ้างรื �อถอน ขน

ย้ายเครื�อง ATM ออกจากที�ว่า

การอําเภอปลวกแดง จงัหวดั

ระยอง

8,560.00 _ วิธีตกลงราคา งบริษัท กรีนคอนแทร็ค 

จํากดั 8,560.00 บาท

บริษัท กรีนคอน

แทร็ค จํากดั 

8,560.00 บาท

เป็นผู้ รับจ้างที�

มีความ

เชี�ยวชาญ และ

เคยให้บริการ

ธนาคารที�

รวดเร็ว 

ผลงานดี มี

คณุภาพ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)128/2560  

ลงวนัที� 31/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

42 ขออนมุตัิจดัจ้างปรับปรุงสี

เครื�อง ATM และเครื�อง PMB

 ณ ที�ทําการสาขา จํานวน12

แห่ง โดยวิธีพิเศษ

  

176,350.00 176,348.04 วิธีพิเศษ บริษัท กรีนคอนแทร็คท์ 

จํากดั176,348.04บาท

บริษัท กรีนคอน

แทร็คท์ จํากดั 

176,348.04 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)129/2560  

 ลงวนัที� 31/3/2560

43 ขออนมุตัิจดัจ้างปรับปรุงสี

เครื�อง ATM และเครื�อง PMB

 ณ ที�ทําการสาขา จํานวน 5 

แห่ง โดยวิธีพิเศษ

  

84,530.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท พร้อมเซอร์วิส

แอนด์ซพัพลาย จํากดั

84,530.00 บาท

บริษัท พร้อม

เซอร์วิสแอนด์ซพั

พลาย จํากดั 

84,530.00 บาท

บริษัทเสนอ

ตรงตาม

ข้อกําหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)130/2560  

ลงวนัที� 31/3/2560

44 ขอสั�งเช่าใช้บริการ Hi-Speed 

Internet  ให้กบัผู้บริหาร

จํานวน 3 ท่าน เป็นเวลา 1 ปี

34,630.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น 

จํากดั (มหาชน) 

34,629.48 บาท

บริษัท ทรู คอร์

ปอเรชั�น จํากดั 

(มหาชน) 

34,629.48 บาท

เป็นผู้ ให้บริการ

 Hi - Speed  

Internet ที�มี

ความเร็ว

ตามที�ธนาคาร

ต้องการ

ใบสั�งเช่าเลขที�          

จพ.(สจส.)131/2560  

 ลงวนัที� 31/3/2560



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

45 ขอสั�งเช่าใช้บริการ Hi-Speed 

Internet  ให้กบัผู้บริหาร

จํานวน 1ท่าน เป็นเวลา 1 ปี

8,860.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากดั 

(มหาชน) 8,859.60

บริษัท ทีโอที 

จํากดั (มหาชน) 

8,859.60

เป็นผู้ ให้บริการ

 Hi - Speed  

Internet ที�มี

ความเร็ว

ใบสั�งเช่าเลขที�          

จพ.(สจส.) 132/2560 

ลงวนัที� 31/3/2560

46 ขออนมุตัิจดัซื �อผงหมกึ 

Samsung รุ่น MLT-D307E 

จํานวน 108 กล่อง โดยวิธี

พิเศษ

991,504.80 991,504.80 วิธีพิเศษ บริษัท ลีก้า บิสสิเนส 

จํากดั 991,504.80

บริษัท ลีก้า บิส

สิเนส จํากดั 

991,504.80

บริษัทเป็น

ผู้แทนจําหน่าย

 และมีราคา

เท่าเดิม

ใบสั�งซื �อเลขที�            

จพ.(สจส.)133/2560   

 ลงวนัที� 31/3/2560


