
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 ขอสั่งซื้อและสั่งจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เครื่องจายกระแสไฟฟา
แบบตอเนื่อง (UPS) ย่ีหอ 
Syndomeรุน DSPMP-1110 
ขนาด 10 Kva. จํานวน 1 
เครื่อง สําหรับติดต้ังใชงานที่
สาขายอยเพิรล แบงคค็อก

235,165.00 235,165.00 วิธีพิเศษ บริษัท ซินโดม 
อิเลคทรอนิกส อินดัสตรี 
จํากัด   235,164.60 บาท

บริษัท ซินโดม 
อิเลคทรอนิกส 
อินดัสตรี จํากัด   
235,164.60 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่ 
จพ.(สจส.)194/2560
ลงวันที่ 2/5/2560

2 ขอสั่งซื้อและสั่งจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขอุปกรณสื่อสารขอมูล 
สําหรับติดต้ังใชงานที่สาขา
ยอยเพิรล แบงคค็อก

743,552.00 743,552.00 วิธีพิเศษ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 
743,552.00 บาท

บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด 
743,552.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่ 
จพ.(สจส.)195/2560
ลงวันที่ 2/5/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 ขอสั่งเชาใชบริการวงจร
สื่อสารขอมูลหลัก ความเร็ว 3
 Mbps. จํานวน 1 วงจร 
สําหรับติดต้ังใชงานที่สาขา
ยอยเพิรล แบงคค็อก

292,752.00 292,752.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต 
คอรปอเรชั่น จํากัด 
292,752.00 บาท

บริษัท ทรู 
อินเทอรเน็ต คอร
ปอเรชั่น จํากัด 
292,752.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งเชาเลขที่          
จพ.(สจส)196/2560 
ลงวันที่ 2/5/2560

4 ขอสั่งเชาใชบริการวงจร
สื่อสารขอมูลสํารอง ความเร็ว
 3 Mbps. จํานวน 1 วงจร 
สําหรับติดต้ังใชงานที่สาขา
ยอยเพิรล แบงคค็อก

269,640.00 269,640.00 วิธีพิเศษ บริษัท กสท โทรคมนาคม
 จํากัด(มหาชน) 
269,640.00 บาท

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม 
จํากัด(มหาชน) 
269,640.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งเชาเลขที่          
จพ.(สจส).197/2560
ลงวันที่ 2/5/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก ย่ีหอ 
Samsung ในโครงการ VIP 
End User Program วงเงิน   
 งบประมาณไมเกิน 
7,500,000 บาท (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยวิธีพิเศษ

7,500,000.00 7,500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 7,500,000.00 บาท

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
7,500,000.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)198/2560
ลงวันที่ 2/5/2560

6 ขออนุมัติจัดซื้อสิทธิ์การใช
งานและปรับปรุงเวอรชั่น
โปรแกรม AcuLearn จัดทํา
สื่อ    อิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
จัดการความรู (Knowledge 
Management) ของธนาคาร 
เปนระยะเวลา 3 ป โดยวิธี
พิเศษ

558,540.00 558,540.00 วิธีพิเศษ บริษัท มัลติมีเดีย 
เทคโนโลยี จํากัด  
558,540.00 บาท

บริษัท มัลติมีเดีย 
เทคโนโลยี จํากัด 
 558,540.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)199/2560
ลงวันที่ 3/5/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ 
สําหรับเครื่องพิมพ ย่ีหอ HP 
Color LaserJet  Pro MFP 
M177 fw จํานวน 18 ตลับ 
โดยวิธีตกลงราคา

36,200.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
36,131.76 บาท

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 36,131.76
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.) 201/2560
ลงวันที่ 4/5/2560

8 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บํารุงรักษาเครื่องรับชําระหนี้
เงินกู (Loan Repayment 
Machine : LRM) จํานวน 10 
เครื่อง เปนเวลา 4 ป โดยวิธี
พิเศษ

7,000,000.00 7,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ดาตาวันเอเชีย 
(ประเทศไทย) จํากัด 
7,000,000.00 บาท

บริษัท ดาตาวัน
เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
6,654,544.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  
จพ.(สจส)202/2560
ลงวันที่ 4/5/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 ขออนุมัติตอสัญญาเชาใช
บริการวงจรสื่อสารขอมูล
อินเตอรเน็ต จากบริษัท
อินเตอรเน็ตประเทศไทย 
จํากัด (มหาชน) เปนเวลา 3 ป
 โดยวิธีพิเศษ

3,659,400.00 3,659,400.00 วิธีพิเศษ บริษัทอินเตอรเน็ต
ประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน) 3,659,400.00 
บาท

บริษัท
อินเตอรเน็ต
ประเทศไทย 
จํากัด (มหาชน) 
3,659,400.00 
บาท

เชาตอเนื่อง
จากบริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่        
จพ.(สจส)204/2560  
ลงวันที่ 11/5/2560

10 ขออนุมัติจางบริษัทภายนอก 
ดําเนินการขนยายและติดต้ัง
เครื่องคอมพิวเตอร จาก
สํานักงาน   ใหญไปติดต้ังที่
ศูนย IT Command Center 
(สาขาแจงวัฒนะ)

16,450.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เจ.ท.ีเอส ซิสเท็ม
อินทรีเกรท จํากัด 
16,450.00 บาท

บริษัท เจ.ท.ีเอส 
ซิสเท็มอินทรีเกรท
 จํากัด 16,450.00
 บาท

มีความ
เชี่ยวชาญ และ
เปนผูใหบริการ
เดิม

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)205/2560
ลงวันที่ 16/5/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บริการบํารุงรักษาระบบ
อบรม/ประชุมแบบทางไกล
เสมือนจริง(Tele Presence) 
เปนเวลา 4 ป ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction)

20,000,000.00 20,000,000.00 วิธีอิเล็กทรอนิกส บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 
8,800,000.00 บาท บริษัท
 รูธ วิคเตอร (ประเทศไทย)
 จํากัด 13,500,000.00 
บาท บริษัท ดาตาวัน 
เอเชีย (ประเทศไทย) 
จํากัด 15,910,000.00 
บาท

บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด 
8,800,000.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  
 จพ.(สจส.)206/2560
ลงวันที่ 16/5/2560

12 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บํารุงรักษา Ethernet Switch
 สําหรับศูนยวิเคราะหสินเชื่อ 
(Data Entry : DE) เชียงใหม 
เปนเวลา 4 ป โดยวิธีตกลง
ราคา

81,400.00 _ วิธีตกลงราคา จากบริษัท อินเตอรเนชั่น
แนล เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด 81,336.00 บาท

จากบริษัท 
อินเตอรเนชั่นแนล
 เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด 81,336.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)210/2560
ลงวันที่ 16/5/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ
สํารองขอมูลแบบแถบ
แมเหล็ก (Tape LTO5) 
จํานวน 400 มวน โดยวิธี
พิเศษ 

300,000.00 295,320.00 วิธีพิเศษ บริษัท กนกสิน เอกซปอรต
 อิมปอรต จํากัด 
295,320.00 บาท บริษัท 
ลีกา บิสสิเนส จํากัด 
357,808.00 บาท บริษัท 
สหธุรกิจ จํากัด 
376,640.00 บาท

บริษัท กนกสิน 
เอกซปอรต อิม
ปอรต จํากัด 
291,040.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคา
กลางและ
ราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  
จพ.(สจส.)213/2560 
ลงวันที่ 18/5/2560

14 ขออนุมัติจัดซื้อใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส (Certificate 
Authority) โดยวิธีตกลงราคา

6,400.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เน็ตเวย คอมมู
นิเคชั่น จํากัด 6,366.50 
บาท

บริษัท เน็ตเวย 
คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด 6,366.50 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)214/2560
ลงวันที่ 18/5/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 ขอจัดซื้อหมึกพิมพ สําหรับ
เครื่องพิมพสี ย่ีหอ RICOH รุน
 Aficio SP C232dn  จํานวน 
4 ตลับ โดยวิธีตกลงราคา 
               

19,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด 18,939.00 บาท

บริษัท ริโก 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 18,939.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)215/2560 
ลงวันที่18/5/2560

16 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึกบัตร 
GHB Pay Card ย่ีหอZebra 
จํานวน 200 มวน โดยวิธีตก
ลงราคา

154,080.00 154,080.00 วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส
 โซลูชั่น แอนด เซอรวิสเซส
 จํากัด 154,080.00 บาท

บริษัท แอดวานซ
 บิสซิเนส โซลูชั่น 
แอนด เซอรวิสเซส
 จํากัด 
154,080.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)216/2560
ลงวันที่ 18/5/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร Notebook  
จํานวน 2 เครื่อง พรอม 
Software MS-Office  โดยวิธี
ตกลงราคา

100,000.00 _ วิธีตกลงราคา จากบริษัท เท็นซอฟท
จํากัด 89,987.00 บาท 
บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 91,699.00 บาท 
บริษัท แกรนด 
คอมพิวเตอร จํากัด 
92,961.60 บาท บริษัท 
สหธุรกิจ จํากัด 
93,582.00 บาท

จากบริษัท เท็น
ซอฟทจํากัด 
89,987.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)217/2560
ลงวันที่ 19/5/2560

18 ขออนุมัติจัดจางทํา LINE@ 
สําหรับประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารภายในธนาคาร เปน
ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีตก
ลงราคา

11,988.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เรดด้ีแพลนเน็ต 
จํากัด 11,988.00 บาท

บริษัท เรดด้ีแพลน
เน็ต จํากัด 
11,988.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)218/2560
ลงวันที่ 22/5/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 ขออนุมัติจัดจางพัฒนา
หลักสูตร (Course Ware) 
สําหรับการฝกอบรมผาน
ระบบ e- Learning       
“หลักสูตรความมั่นคง
ปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ : IT Security 
Awareness” โดยวิธีพิเศษ

572,450.00 572,450.00 วิธีพิเศษ บริษัท พาบุญมา ครีเอทีฟ
 โซลูชั่นส จํากัด 
572,450.00 บาท

บริษัท พาบุญมา 
ครีเอทีฟ โซลูชั่นส
 จํากัด 
572,450.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)220/2560
ลงวันที่ 25/5/2560

20 ขออนุมัติจางบริษัท เอสวีโอเอ
 จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ
ขนยายและติดต้ังอุปกรณ 
คอมพิวเตอร จากสํานักงาน
เขตอุดรธานี โดยวิธีตกลง
ราคา 2,500.00 บาท

2,500.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 
(มหาชน) 2,500.00 บาท

บริษัท เอสวีโอเอ 
จํากัด (มหาชน) 
2,500.00 บาท

มีความ
เชี่ยวชาญ และ
เปนผูใหบริการ
เดิม

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)221/2560
ลงวันที 26/5/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 จัดซื้อและวาจางบริการ
บํารุงรักษาระบบ Core 
Banking และระบบ Loan 
Origination เปนเวลา 4 ป

2,000,000,000.00 1,950,000,000.00 วิธีพิเศษ กลุมรวมทํางาน SSS 
Consortium ในนาม
บริษัท สามารถเทลคอม 
จํากัด (มหาชน) 
1,938,976,312.86 บาท

กลุมรวมทํางาน 
SSS Consortium
 ในนามบริษัท 
สามารถเทลคอม 
จํากัด (มหาชน) 
1,897,876.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  
 จพ.(สจส.)222/2560
ลงวันที่ 30/5/2560

22 ขออนุมัติเชาเครื่องเลเซอรพ
ริ้นเตอร ย่ีหอ ริโก รุน 
SPC840DN โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
177,192.00 บาท

บริษัท ริโก 
เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 
177,192.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งเชาเลขที่          
จพ.(สจส)225/2560
ลงวันที่ 31/5/2560


