ประกาศ ธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่อง ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
---------------------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผู
ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางกำหนด นั้น
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย จึงขอประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจาง
หรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ วงเงินจัดซื้อจัดจางไม
เกิน 1 แสนบาท ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565
สุดารัตน กิจสิพงษ
(นางสุดารัตน กิจสิพงษ)
ผูอำนวยการ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอำนวยการอาวุโส
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูวาการแทน

เลขประจําตัวผูเสีย
ภาษี/เลขประจําตัว
ประชาชน
(2)
1
2
3
4
5
6
7
8

0105513004762
0105543112679
0105535101116
0105545042554
N/A
0103554058156
0105513004762
0105547043728

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
ประจําไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย
ชื่อผูประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
(4)

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด
บริษัท เออีเอส กรุป จํากัด
บริษัท กฎหมายคอมพิวเตอร จํากัด
International Financial
หางหุนสวนจํากัด โฮม ไอที เซอรวสิ
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อินเทลลิเจนท เวฟ ไอที

จางซอมเครื่องพิมพ Color Laser Server A4 ยี่หอ OKI รุน C532dn Serial No. AK85040209A0 รหัสครุภณ
ั ฑ 40032650
ซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร USB Token สําหรับเขาใชระบบงานดานบริหารจัดการธนบัตร
ซื้อบัตรผานเขาออกพื้นที่ (บัตร RFID) จํานวน 100 ใบ
ซื้อสิทธิการใชงานบริการขอมูลกฎหมายและคําพิพากษาฎีกา
ซื้อบริการขอมูล IFRS สําหรับใชงานที่ ฝนส.2
จางซอมเครื่องพิมพ DOT Metrix ยี่หอ OKI Microline 791 จํานวน 4 เครื่อง
จางซอมเครื่องพิมพยี่หอ Ricoh รุน SP C360DNw รหัสครุภณ
ั ฑ 40032007 Serial No. Y948R310009
จางบํารุงรักษาโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัติของภาพเช็ค

รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจาง
(5)
12,501.88
29,810.20
80,250.00
856.00
10,625.97
19,367.00
819.62
49,974.40

เอกสารอางอิง (6)
วันที่
10/1/2022
21/1/2022
8/2/2022
15/2/2022
17/2/2022
22/2/2022
16/3/2022
21/3/2022

เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน
(7)

1007781
4072051
4072227
4072282
4072289
4072327
4072529
4072439

204,205.07
ลงชื่อ สุดารัตน กิจสิพงษ
(นางสุดารัตน กิจสิพงษ)
ผูอํานวยการ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกขอมูล
(1) ระบุลําดับที่เรียงตามลําดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจาง
(2) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ ยกเวน ซื้อจากตางประเทศ จะไมมี
(3) ระบุชื่อผูประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง เชน ซื้อวัสดุสํานักงาน ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง จางซอมรถยนต เปนตน
(5) ระบุจํานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหรวมจํานวนเงินที่จัดซื้อจัดจางทุกรายการ
(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ หรือหลักฐานการจายเงิน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจางนั้น โดยใหระบุเปนเลขอางอิง ดังนี้
1. หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ 79 วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ 79 วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือคณะกรรมการวินจิ ฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจางกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

1
1
1
1
1
1
1
1

