
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึก 
Epson LQ590 จํานวน 50 
เครื่อง และ Epson LQ2190i 
จํานวน 50 กลอง โดยวิธีตก
ลงราคา

            40,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท.
เซ็นเตอร จํากัด 
38,252.50 บาท

บริษัท ท.ีเอ็น.แม็ค
เน็ท.เซ็นเตอร 
จํากัด 38,252.50
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)294/2560
ลงวันที่ 3/7/2560

2 ขออนุมัติจัดจางบริษัท
ภายนอกดําเนินการขนยาย
และติดต้ังอุปกรณ
คอมพิวเตอร จาก     
สํานักงานใหญและสาขาไป
ติดต้ังที่ศูนยวิเคราะหสินเชื่อ 
DEC เชียงใหม

            29,960.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เจ.ท.ีเอส ซิสเท็ม
อินทรีเกรท จํากัด 
29,960.00 บาท

บริษัท เจ.ท.ีเอส 
ซิสเท็มอินทรีเกรท
 จํากัด 29,960.00
 บาท

ผูรับจางเดิม ที่
เคยใชบริการ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)295/2560
ลงวันที่ 3/7/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกสําหรับ
 Printer ย่ีหอ Samsung รุน 
CLP-680ND จํานวน 3 กลอง
  โดยวิธีตกลงราคา 
 

12,400.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 12,358.50 บาท

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
12,358.50 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.) 303/2560
ลงวันที่ 4/7/2560

4 ขอซื้อเครื่องพิมพเลเซอรสี 
ย่ีหอ Brother รุน 
HL-L8360CDW จํานวน 1 
เครื่อง

23,990.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน) 23,990.00 บาท

บริษัท ซีโอแอล 
จํากัด (มหาชน) 
23,990.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)304/2560
ลงวันที่ 4/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 ขอจัดซื้อ Handy Drive 
Kingston 64GB usb3 
จํานวน 5 อัน

3,560.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 3,557.75 บาท

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
3,557.75 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)305/2560
ลงวันที่ 4/7/2560

6 จัดซื้อและวาจางบริการ
บํารุงรักษาฯ เครื่อง Scanner
 ย่ีหอ Fujitsu รุน Fi-7140 
เปนระยะเวลา 4 ป เครื่อง 
Scanner ย่ีหอ Fujitsu รุน 
Fi-7140 จํานวน 4 เครื่อง

174,572.00 174,572.00 วิธีพิเศษ บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 
174,572.00 บาท

บริษัท ริโก 
(ประเทศไทย) 
174,572.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  
 จพ.(สจส.)306/2560
ลงวันที่ 4/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7 จัดซื้อเครื่องอานบารโคด 
(Barcode Reader)  รุน 
CINO  F680 จํานวน 7 เครื่อง

17,500.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ไบนารี เทค จํากัด 
17,500.- บาท

บริษัท ไบนารี เทค
 จํากัด 17,500.- 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส)307/2560
ลงวันที่ 4/7/2560

8 จัดซื้อเครื่องอานบัตร
ประชาชนสมารทการด 
(Smart Card Reader) รุน 
ACR-39U จํานวน 8 เครื่อง

8,560.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท เดอะ คอมพีท 
เทคโนโลยี จํากัด 8,560 
บาท

บริษัท เดอะ คอม
พีท เทคโนโลยี 
จํากัด 8,560 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส)308/2560
ลงวันที่ 4/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9  จัดซื้อผาหมึกสําหรับเครื่อง
เขียนแบบพิมพ Passbook 
Tally รุน T5040 จํานวน 500
 กลอง

885,000.00 884,034.00 วิธีพิเศษ บริษัท กนกสิน เอกซปอรต
 อิมปอรต จํากัด 
240,750.00 บาท  บริษัท
 ยิบอินซอย จํากัด 
321,000.00 บาท

บริษัท กนกสิน 
เอกซปอรต อิม
ปอรต จํากัด 
240,750.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส)312/2560
ลงวันที่ 5/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10  จัดซื้อผาหมึก Compuprint 
SP40 Plus จํานวน 840 ตลับ

885,000.00 884,034.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 566,244.00 บาท 
บริษัท พีเค เอ็กซคลูซีฟ 
จํากัด 611,184.00 บาท

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
566,244.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส)313/2560
ลงวันที่ 5/7/2560

11 จัดซื้อผาหมึกบัตร GHB PAY
 CARD Zebra Iseries 
Monochrom Ribbon Black 
จํานวน 100 มวน

885,000.00 884,034.00 วิธีพิเศษ บริษัท แอดวานซ บิสสิเนส
 โซลูชั่น แอนด เซอรวิสเซส
 จํากัด 77,040.00 บาท 
บริษัท เซ็นเทอร การด 
จํากัด 81,320.00 บาท

บริษัท แอดวานซ
 บิสสิเนส โซลูชั่น 
แอนด เซอรวิสเซส
 จํากัด 77,040.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส)314/2560  
ลงวันที่ 5/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 ขออนุมัติจัดจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขระบบบริหารจัดการ IT  
ขององคกร  และ Licenses 
โดยวิธีพิเศษ

1,370,000.00 1,370,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สตรีม ไอ.ท.ีคอน
ซัลต้ิง จํากัด 
1,370,000.00 บาท

บริษัท สตรีม ไอ.
ท.ีคอนซัลต้ิง 
จํากัด 
1,370,000.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และมีความ
เชี่ยวชาญ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)315/2560
ลงวันที่ 5/7/2560

13 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร Notebook  
จํานวน 1 เครื่อง พรอม
อุปกรณเสริม  และ Software 
 ใหกับฝายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา
                                            

56,175.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เท็นซอฟท จํากัด  
56,175.00 บาท

บริษัท เท็นซอฟท
 จํากัด  
56,175.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)316/2560 
ลงวันที่5/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร
ขอมูลเพื่อรองรับการรับสมัคร
และรับเงินสะสมของกองทุน
การออมแหงชาติ (กอช.) 
จํานวน 1 วงจร  เปน
ระยะเวลา 1 ป จากบริษัท ซิม
โฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน)  โดยวิธีตกลงราคา

70,620.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมู
นิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
70,620.- บาท

บริษัท ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 
70,620.- บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งเชาเลขที่          
จพ.(สจส.)317/2560
ลงวันที่ 5/7/2560

15 ขออนุมัติจางบริษัทภายนอก
เปนผูควบคุมงานเปดสาขา
ยอยเซ็นทรัลพลาซา 
นครศรีธรรมราช โดยวิธีตกลง
ราคา

27,820.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด 
27,820.00 บาท

บริษัท ทริปเปล 
เอ็ม ซิสเต็มส 
เทคโนโลยี จํากัด 
27,820.00 บาท

ผูรับจางเดิม ที่
เคยใชบริการ

ใบสั่งสั่งจางเลขที่     
จพ.(สจส.)318/2560 
ลงวันที่ 5/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกสําหรับ
 Printer ย่ีหอ Samsung รุน 
CLP-775ND จํานวน 10 
กลอง  โดยวิธีตกลงราคา 
       

51,574.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 51,574.00 บาท

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
51,574.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)319/2560
ลงวันที่ 6/7/2560

17 ขออนุมัติจางบริษัท ทริปเปล 
เอ็ม ซิสเต็มส เทคโนโลยี  
จํากัด ติดต้ังอุปกรณ
คอมพิวเตอร 
พรอมติดต้ังสาย LAN งาน
ประมูลทรัพยธนาคาร ครั้งที่ 
2/2560  โดยวิธีตกลงราคา 

13,910.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด
13,910.00 บาท

บริษัท ทริปเปล 
เอ็ม ซิสเต็มส 
เทคโนโลยี จํากัด
13,910.00 บาท

ผูรับจางเดิม ที่
เคยใชบริการ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)320/2560
ลงวันที่ 6/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 ขออนุมัติจัดซื้อ Software 
License จํานวน 18 
Licenses ของฝายบริหาร 
NPA โดยวิธีตกลงราคา 
                                   

185,840.00 112,735.20 วิธีตกลงราคา บริษัท ไอ.ท.ีโซลูชั่น 
คอมพิวเตอร (ไทยแลนด)
จํากัด 112,735.20 บาท
บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 158,100.00 บาท

บริษัท ไอ.ท.ี
โซลูชั่น 
คอมพิวเตอร 
(ไทยแลนด)จํากัด 
 112,735.20 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)323/2560
ลงวันที่ 6/7/2560

19 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร Notebook  
จํานวน 1 เครื่อง และ
คอมพิวเตอร ย่ีหอ HP All in 
One จํานวน 1 เครื่อง ใหกับ
ฝายสื่อสารองคกร  โดยวิธีตก
ลงราคา

60,700.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท วชิรธน จํากัด 
60,669.- บาท

บริษัท วชิรธน 
จํากัด 60,669.- 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่           
จพ.(สจส.)324/2560
ลงวันที่ 7/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20 ขออนุมัติจัดซื้อรีโมทควบคุม
แบบไรสายและอุปกรณอาน
และบันทึกขอมูลลงในแผน     
 CD/DVD แบบพกพา โดยวิธี
ตกลงราคา

2,500.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เท็นซอฟท จํากัด
2,461.00 บาท

บริษัท เท็นซอฟท
 จํากัด2,461.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)325/2560
ลงวันที่ 7/7/2560

21 ขออนุมัติจัดซื้อลิขสิทธิ์
โปรแกรมสําหรับออกแบบสื่อ
กราฟฟกเพื่อประชาสัมพันธ
สื่อตางๆ ( Adobe Creative 
for  team) โดยวิธีตกลงราคา 

33,705.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เอสพีวีไอ จํากัด 
(มหาชน) 33,705.00บาท

บริษัท เอสพีวีไอ 
จํากัด (มหาชน) 
33,705.00บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่           
จพ.(สจส.)326/2560
ลงวันที่ 7/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22 ขออนุมัติจัดจางขนยาย 
ปรับปรุงสี พรอมติดต้ังเครื่อง
 ATM (CDM LRM และPBM 
ในงาน Ghbank Expo 2017
 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ
 โดยวิธีตกลงราคา 

57,900.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท กรีนคอนแทร็คท 
จํากัด  57,822.80 บาท

บริษัท กรีนคอน
แทร็คท จํากัด  
57,822.80 บาท

ผูรับจางเดิม ที่
เคยใชบริการ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)340/2560
ลงวันที่ 11/7/2560

23 ขออนุมัติจัดจางขนยาย 
ปรับปรุงสี ATM CDM และ 
PBM  บริเวณหนาธนาคาร
อาคาร     สงเคราะห
สํานักงานใหญ โดยวิธีตกลง
ราคา

28,890.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท โกมล เวิรค จํากัด 
28,890.00 บาท

บริษัท โกมล เวิรค
 จํากัด 28,890.00
 บาท

ผูรับจางเดิม ที่
เคยใชบริการ

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)346/2560
ลงวันที 13/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร Notebook  ย่ีหอ
 Dell รุน Vostro 
V5568-W56851023thw10 
พรอมอุปกรณ โดยวิธีตกลง
ราคา

36,166.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 36,166.00 บาท

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
36,166.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่           
จพ.(สจส.)347/2560
ลงวันที่ 13/7/2560

25 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร
ขอมูล จํานวน 63 วงจร จาก
บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอร
ปอเรชั่น    จํากัด โดยวิธีพิเศษ

3,073,896.00 3,073,896.00 วิธีพิเศษ จาก บริษัท ทรู 
อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น 
จํากัด 3,073,896.00 บาท

จาก บริษัท ทรู 
อินเทอรเน็ต คอร
ปอเรชั่น จํากัด 
3,073,896.00 
บาท

เชาจากบริษัท
เดิม

ใบสั่งเชาเลขที่        
จพ.(สจส.)349/2560
ลงวันที่ 14/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

26 ขออนุมัติจัดจางขนยาย 
ปรับปรุงสี พรอมติดต้ังเครื่อง
 ATM CDM PBM และ LRM 
  ที่สาขาแฟชั่นไอสแลนด  
สาขาสุขสวัสด์ิ สาขาเซ็นทรัล
พลาซาศาลายา สาขาฟว
เจอรพารครังสิต และสาขา
กาญจนบุรี โดยวิธีตกลงราคา

167,669.00 167,669.00 วิธีตกลงราคา บริษัท กรีนคอนแทร็คท 
จํากัด 165,529.00 บาท

บริษัท กรีนคอน
แทร็คท จํากัด 
165,529.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)350/2560
ลงวันที่ 14/7/2560

27 ขออนุมัติจัดจางขนยาย 
ปรับปรุงสี ATM บริเวณหนา
ธนาคารอาคารสงเคราะห
สํานักงานใหญ โดยวิธีตกลง
ราคา

14,712.50 _ วิธีตกลงราคา บริษัท กรีนคอนแทร็คท 
จํากัด 14,712.50 บาท

บริษัท กรีนคอน
แทร็คท จํากัด 
14,712.50 บาท

ผูรับจางเดิม ที่
เคยใชบริการ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)351/2560
ลงวันที่ 14/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 ขออนุมัติจางขนยายและ
ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรของ
สาขาสําโรง โดยวิธีตกลงราคา

12,800.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เจ.ท.ีเอส ซิสเท็ม
อินทรีเกรท จํากัด 
12,800.00 บาท

บริษัท เจ.ท.ีเอส 
ซิสเท็มอินทรีเกรท
 จํากัด 12,800.00
 บาท

ผูรับจางเดิม ที่
เคยใชบริการ

ใบสั่งจางเลขที่        
จพ.(สจส.)352/2560
ลงวันที่ 17/7/2560

29 ขออนุมัติจัดจางขนยาย 
ปรับปรุงสี ATM CDM PBM 
และ LRM ของสาขาบ๊ิกซีน
วนคร และสาขาเซ็นทรัล
พลาซาระยอง โดยวิธีตกลง
ราคา

52,002.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท โกมล เวิรค จํากัด 
52,002.00 บาท

บริษัท โกมล เวิรค
 จํากัด 52,002.00
 บาท

ผูรับจางเดิม ที่
เคยใชบริการ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)353/2560
ลงวันที่ 17/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30 ขออนุมัติจัดจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขอุปกรณสื่อสารระบบ 
Access Nodeโดยวิธีตกลง
ราคา เปนเวลา 3 ป

80,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท คอมพิวเตอรยู
เนี่ยน จํากัด 79,312.68 
บาท

บริษัท 
คอมพิวเตอรยู
เนี่ยน จํากัด 
79,312.68 บาท

วาจางจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)354/2560
ลงวันที่ 18/7/2560

31 ขออนุมัติวาจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เครื่องบริการเงินดวนอัตโนมัติ
 (ATM) ย่ีหอ Wincor Nixdorf
 จํานวน 64 เครื่อง เปน
ระยะเวลา 2ป โดยวิธีพิเศษ

5,000,000.00 5,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท คอนโทรล ดาตา
(ประเทศไทย) จํากัด 
4,985,344.00 บาท

บริษัท คอนโทรล 
ดาตา(ประเทศ
ไทย) จํากัด 
4,900,000.00 
บาท

บริษัท มีความ
เชี่ยวชาญ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)355/2560
ลงวันที่ 18/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

32 การจัดซื้อและวาจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ 
 (Cash Deposit 
Machine:CDM) จํานวน 62 
เครื่อง โดยวิธีประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 (e-Auction) 
                            

72,837,600.00    72,837,600.00    วิธีอิเล็กทรอนิกส บริษัท ดาตาวันเอเชีย 
(ประเทศไทย) จํากัด 
40,009,654.00 บาท 
บริษัท ดีโบลด (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
43,784,400.00 บาท 
บริษัท คอมพิวเตอรยู
เนี่ยน จํากัด 
43,990,000.00 บาท 
บริษัท ล็อกซบิท จํากัด 
(มหาชน) 47,243,500.00
 บาท

บริษัท ดาตาวัน
เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
40,009,654.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  
 จพ.(สจส.)356/2560
ลงวันที่ 18/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

33 การเชาเครื่องคอมพิวเตอร 
และเครื่องพิมพ เปน
ระยะเวลา 3 ป โดยวิธี
ประกวดราคา ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-Auction)

31,270,000.00    31,262,400.00    วิธีอิเล็กทรอนิกส บริษัท โอ จี เอ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 
23,110,000.00 บาท 
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 
(มหาชน) 28,850,000.00
 บาท บริษัท พอยท ไอที 
คอนซัลทิ่ง จํากัด 
30,800,000.00 บาท

บริษัท โอ จี เอ 
อินเตอรเนชั่นแนล
 จํากัด 
23,109,120.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งเชาเลขที่         
จพ.(สจส.)357/2560
ลงวันที่ 18/7/2560

34 ขออนุมัติจัดจางขนยาย 
ปรับปรุงสี พรอมติดต้ังเครื่อง
 ATM และ PBM ของสาขา
สําโรง โดยวิธีตกลงราคา

24,075.00

_

วิธีตกลงราคา บริษัท โกมล เวิรค จํากัด 
24,075.00 บาท

บริษัท โกมล เวิรค
 จํากัด 24,075.00
 บาท

ผูรับจางเดิม ที่
เคยใชบริการ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)359/2560
ลงวันที่ 18/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

35 ขออนุมัติจัดซื้อแพ็กเกจ 
LINE@ แบบ Pro และ 
Premium ID  ใหกับฝาย
การตลาดและพันธมิตร โดย
วิธีตกลงราคา 

9,700.00             

_

วิธีตกลงราคา บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม 
(ไทยแลนด)  จํากัด 
9,691.00 บาท

บริษัท จีเอ็มโอ-
แซด คอม (ไทย
แลนด)  จํากัด 
9,691.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)363/2560
ลงวันที่ 19/7/2560

36 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Smart 
Card จํานวน 20 เครื่อง 
ใหกับศูนย DE-นครหลวง 
โดยวิธีตกลงราคา

30,000.00           

_

วิธีตกลงราคา บริษัท เดอะ คอมพีท 
เทคโนโลยี จํากัด 
21,400.00 บาท

บริษัท เดอะ คอม
พีท เทคโนโลยี 
จํากัด 21,400.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)364/2560
ลงวันที่ 20/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

37 ขออนุมัติจางบริษัทภายนอก 
ดําเนินการขนยายและติดต้ัง
เครื่องคอมพิวเตอร ของ 
สาขาพัทยา  ไปพื้นที่ชั่วคราว
และยายกลับหลังปรับปรุง
แลวเสร็จ โดยวิธีตกลงราคา

26,750.00           

_

วิธีตกลงราคา บริษัท เจ.ท.ีเอส ซิสเท็ม
อินทรีเกรท จํากัด 
26,750.00 บาท

บริษัท เจ.ท.ีเอส 
ซิสเท็มอินทรีเกรท
 จํากัด 26,750.00
 บาท

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)365/2560
ลงวันที่ 20/7/2560

38 ขออนุมัติจัดจางบริษัท
ภายนอกดําเนินการขนยาย
และติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร
 จากสํานักงานใหญ และ
สาขา  ไปติดต้ังที่ศูนย
วิเคราะหสินเชื่อ DEC สุรินทร
 โดยวิธีตกลงราคา

29,960.00           

_

วิธีตกลงราคา บริษัท เจ.ท.ีเอส ซิสเท็ม
อินทรีเกรท จํากัด  
29,960.00 บาท

บริษัท เจ.ท.ีเอส 
ซิสเท็มอินทรีเกรท
 จํากัด  
29,960.00 บาท

ผูรับจางเดิม ที่
เคยใชบริการ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)366/2560
ลงวันที่ 20/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

39 ขออนุมัติจัดซื้อซอฟแวร 
Adobe  Creative Cloud  for
 Team จํานวน 4 License 
เปนระยะเวลา 1ป    โดยวิธี
ตกลงราคา

200,000.00         138,000.00         วิธีตกลงราคา บริษัท ไอ.ท.ีโซลูชั่น 
คอมพิวเตอร (ไทยแลนด)
 จํากัด 136,104.00 บาท 
บริษัท แอด อิน บิซิเนส 
จํากัด 139,699.20 บาท

บริษัท ไอ.ท.ี
โซลูชั่น 
คอมพิวเตอร 
(ไทยแลนด) จํากัด
 136,104.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)367/2560
ลงวันที่ 21/7/2560

40 ขออนุมัติจัดจางพัฒนา GHB
 Smart HR Application on 
Mobile โดยวิธีพิเศษ

2,500,000.00 2,500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โซเชียล คลาวด 
จํากัด 2,500,000.00 บาท

บริษัท โซเชียล 
คลาวด จํากัด 
2,400,000.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)368/2560
ลงวันที่ 24/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

41 ขออนุมัติจัดซื้อ External 
Harddisk  และ DVD/RW 
24x USB2.0 Buffer 2 MB   
โดยวิธีตกลงราคา
         

5,564.00             

_

วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
5,564.00 บาท

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 5,564.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)370/2560
ลงวันที่ 25/7/2560

42 ขออนุมัติวาจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
 Hardware และ Software 
ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส (EDMS) เปน
ระยะเวลา 1 ป โดยวิธีพิเศษ

762,482.00         762,482.00         วิธีพิเศษ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 700,764.40 
บาท

บริษัท ฟูจิตสึ 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 
700,764.40 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)371/2560
ลงวันที่ 26/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

43 ขออนุมัติจัดจางซอมแซม
แกไขเครื่องปรับสมุดคูฝาก
อัตโนมัติ (Passbook 
Update)    ของสาขายอยมีน
บุรี โดยวิธีตกลงราคา

33,705.00           

_

วิธีตกลงราคา บริษัท พอยท ไอที คอน
ซัลทิ่ง จํากัด 33,705.00 
บาท

บริษัท พอยท ไอที
 คอนซัลทิ่ง จํากัด
 33,705.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)372/2560
ลงวันที่ 26/7/2560

44 ขออนุมัติเชาเครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 42 
เครื่อง เปนระยะเวลา 3 ป 
โดยวิธีพิเศษ

796,842.00         796,842.00         วิธีพิเศษ บริษัท โอ จี เอ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 
796,824.00 บาท

บริษัท โอ จี เอ 
อินเตอรเนชั่นแนล
 จํากัด 
796,824.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งเชาเลขที่         
จพ.(สจส.)373/2560
ลงวันที่ 27/7/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

45 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บํารุงรักษาอุปกรณ Security 
เชื่อมตอหนวยงานภายนอก 
  ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction)

12,808,320.00    12,808,320.00    วิธีอิเล็กทรอนิกส บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 
12,380,000.00 บาท 
บริษัท รูธ วิคเตอรเนชั่น
แนล เน็ตเวิรค ซีสเต็ม 
จํากัด 12,428,320.00 
บาท บริษัท เดลฟาย 
เทคโนโลยี จํากัด 
12,688,320.00 บาท

บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด 
12,380,000.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)382/2560
ลงวันที่ 31/7/2560


