
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติวาจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขเครื่องพิมพ Genicom 
เปนระยะเวลา 1 ป โดยวิธี
ตกลงราคา

30,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท กนกสิน เอกซ
ปอรต อิมปอรต จํากัด 
28,919.96

บริษัท กนกสิน เอกซ
ปอรต อิมปอรต 
จํากัด 28,919.96

วาจางตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)179/2558  
ลงวันที่ 8/6/2558

2 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร iMac จํานวน  1
 เครื่อง พรอมโปรแกรมและ
อุปกรณ ใหกับฝายกิจกรรม
เพื่อสังคม โดยวิธีตกลงราคา

259,100.00    127,865.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด (มหาชน) 
119,840.00

บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด (มหาชน) 
119,840.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)180/2558  
ลงวันที่ 8/6/2558

3 ขออนุมัติวาจางบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไขอุปกรณ
สําหรับปรับปรุงระบบ 
Internet เปนระยะเวลา 1 ป

850,000.00    850,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท แอ็ดวานซอิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี 
จํากัด (มหาชน) 
1,223,010.00

บริษัท แอ็ดวานซอิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี
 จํากัด (มหาชน) 
850,000.00

วาจางตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)181/2558  
ลงวันที่ 8/6/2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2558

4 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพย่ีหอ HP รุน 
Color LaserJet CP2025 
จํานวน 4 ตลับ โดยวิธีตกลง
ราคา

14,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
13,978.48

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 13,978.48

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)183/2558  
ลงวันที่ 11/6/2558

5 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกพิมพ
สําหรับเครื่อง Printer HP 
LaserJet 1160 จํานวน 2 
กลอง โดยวิธีตกลงราคา

6,000.00        _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
5,795.12

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 5,795.12

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)184/2558  
ลงวันที่ 11/6/2558

6 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ
บัตรชําระหนี้เงินกู จํานวน 1 
เครื่อง สําหรับสาขายอยถนน
โรจนะ โดยวิธีตกลงราคา

50,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส
ซิเนส โซลูชั่น แอนด
เซอรวิสเซส จํากัด 
48,449.98

บริษัท แอดวานซ บิส
ซิเนส โซลูชั่น แอนด
เซอรวิสเซส จํากัด 
48,449.98

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)185/2558  
ลงวันที่ 12/6/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2558

7 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ
บัตรบารโคดชําระหนี้เงินกู
จํานวน 1 เครื่อง พรอม 
Software 1 ชุด สําหรับ
สาขายอยศาลายา พุธ
มณฑลสาย 4 โดยวิธีตกลง
ราคา

50,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส
ซิเนส โซลูชั่น แอนด 
เซอรวิสเซล จํากัด 
48,449.98

บริษัท แอดวานซ บิส
ซิเนส โซลูชั่น แอนด 
เซอรวิสเซล จํากัด 
48,449.98

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)186/2558  
ลงวันที่ 12/6/2558

8 ขออนุมัติจัดซื้อ
โปรแกรมควบคุมหองอบรม
คอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด 
โดยวิธีตกลงราคา

89,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท เน็ทออพ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
88,307.10

บริษัท เน็ทออพ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
88,307.10

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)187/2558
ลงวันที่ 15/6/2558

9 ขออนุมัติจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไข Disk Storage SAN 
เปนระยะเวลา 2 ป 4 เดือน 
12 วัน โดยวิธีพิเศษ

2,877,000.00 2,877,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
 2,860,000.00

บริษัท ยิบอินซอย 
จํากัด 2,860,000.00

วาจางตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)188/2558  
ลงวันที่ 15/6/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2558

10 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ 
Ethernet Switch เพิ่มเติม 
สํานักงานใหญ โดยวิธีพิเศษ

6,382,375.00 6,382,375.00 วิธีพิเศษ บริษัท อินเตอรเนชั่น
แนล เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด 6,382,375.00

บริษัท อินเตอรเนชั่น
แนล เน็ตเวิรค ซิสเต็ม
 จํากัด 6,382,375.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)189/2558  
ลงวันที่ 16/6/2558

11 ขออนุมัติเชาใชบริการ
อินเทอรเน็ต 3G+ บนรถ 
Mobile Banking 1 เปนเวลา
 1 ป

11,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
10,259.16

บริษัท เรียล มูฟ 
จํากัด 10,259.16

เชาตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           
 จพ.(สจส.)190/2558 
 ลงวันที1่6/6/2558

12 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ 
เครื่อง Printer รุน Fuji Xerox
 CM205FW จํานวน 12 
กลอง โดยวิธีตกลงราคา

22,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 22,084.80 / 
บริษัท ท.ีเอ็น. แม็คเน็ท 
เซนเตอร จํากัด 
21,699.60

บริษัท ท.ีเอ็น. แม็ค
เน็ท เซนเตอร จํากัด 
21,699.60

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)191/2558  
ลงวันที่ 23/6/2558

13 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก ย่ีหอ
 HP รุน CF213A จํานวน 2 
ตลับ โดยวิธีตกลงราคา

5,200.00        _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
5,153.12

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 5,153.12

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)192/2558  
ลงวันที่ 23/6/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2558

14 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพสี
สําหรับเครื่อง Printer ย่ีหอ 
HP รุน Officejet Pro K8600
 จํานวน 4 ตลับ โดยวิธีตกลง
ราคา

3,500.00        _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
3,490.34

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 3,490.34

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)193/2558  
ลงวันที่ 25/6/2558

15 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ 
จํานวน 8 กลอง โดยวิธีตกลง
ราคา

19,600.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
19,572.44

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 19,572.44

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)195/2558  
ลงวันที2่9/6/2558

16 จัดซื้อผาหมึก Compuprint 
SP40 Plus จํานวน 420 
กลอง โดยวิธีพิเศษ

300,000.00    296,604.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 296,604.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส
 จํากัด 296,604.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)196/2558  
ลงวันที3่0/6/2558


