
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจัดซื้อตูโทรศัพท 
PABX จํานวน 1 เครื่อง 
สําหรับสาขาสกลนคร โดย
วิธีตกลงราคา

100,000.00     _ วิธีตกลงราคา บริษัท กรุงเทพ
โทรคมนาคม ไอที 
แอนด โอเอ จํากัด 
84,455.10

บริษัท กรุงเทพ
โทรคมนาคม ไอที 
แอนด โอเอ จํากัด 
84,455.10

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)197/2558
ลงวันที่ 2/7/2558

2 ขออนุมัติวาจางหางหุนสวน
จํากัด วีที เนทเวิรค เซอรวิส 
ซอมแซมแกไขสาย Fiber 
Optic โดยวิธีตกลงราคา

12,500.00       _ วิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด วีที 
เนทเวิรค เซอรวิส 
12,500.00

หางหุนสวนจํากัด วีที
 เนทเวิรค เซอรวิส 
12,500.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)198/2558
ลงวันที่ 6/7/2558

3 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณเพิ่ม
ขีดความสามารถในระบบ 
VMWare เพื่อรองรับการใช
งานระบบ Coach

800,000.00     800,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
 675,830.00

บริษัท ยิบอินซอย 
จํากัด 670,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)199/2558
ลงวันที่ 7/7/2558

4 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกอิงค
เจ็ตพริ้นเตอร EPSON รุน 
1390 จํานวน 20 กลอง

6,000.00         _ วิธีตกลงราคา บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท 
เซ็นเตอร จํากัด
5,906.40 / บริษัท ลีกา
 บิสสิเนส จํากัด 
6,099.00

บริษัท ท.ีเอ็น.แม็ค
เน็ท เซ็นเตอร จํากัด
5,906.40

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)200/2558
ลงวันที่ 7/7/2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 3 สิงหาคม 2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 3 สิงหาคม 2558

5 ขออนุมัติจาง บริษัท 
คอนโทรล ดาตา (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซอมแซมกลอง
ธนบัตร จํานวน 9 กลอง โดย
วิธีตกลงราคา

28,890.00       _ วิธีตกลงราคา บริษัท คอนโทรล ดาตา 
(ประเทศไทย) จํากัด 
28,890.00

บริษัท คอนโทรล 
ดาตา (ประเทศไทย) 
จํากัด 28,890.00

ตานเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)201/2558
ลงวันที่ 8/7/2558

6 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ย่ีหอ Apple รุน 
iMac 27 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
 พรอมอุปกรณ โดยวิธีตกลง
ราคา

150,000.00     142,203.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด (มหาชน) 
142,203.00

บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด (มหาชน) 
142,203.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)202/2558
ลงวันที่ 9/7/2558

7 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอาน
บารโคด จํานวน 2 เครื่อง 
ใหกับสาขาหาดใหญ โดยวิธี
ตกลงราคา

3,800.00         _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไบนารี เทค 
จํากัด 3,800.00

บริษัท ไบนารี เทค 
จํากัด 3,800.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)203/2558
ลงวันที 9/7/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 3 สิงหาคม 2558

8 ขออนุมัติจัดซื้อ External 
Harddisk 2TB จํานวน 3 
เครื่อง และเครื่อง Writer 
DVD จํานวน 3 เครื่อง ใหกับ
ฝายสื่อสารองคกร โดยวิธีตก
ลงราคา

13,706.70       _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 13,706.70 / 
บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
13,963.50

บริษัท ลีกา บิสสิเนส
 จํากัด 13,706.70

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)204/2558
ลงวันที่ 9/7/2558

9 ขออนุมติเชาใชบริการ
โทรศัพทพื้นฐาน และเชาใช
บริการ Hi-Speed Internet 
ใหกับผูบริหาร จํานวน 16 
ทาน

363,081.55     363,081.55 วิธีพิเศษ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 
จํากัด 363,081.55

บริษัท ทรู คอร
ปอเรชั่น จํากัด 
363,081.55

เชาตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           
จพ.(สจส.)205/2558
ลงวันที 10/7/2558

10 ขออนุมติเชาใชบริการ
โทรศัพทพื้นฐาน และเชาใช
บริการ Hi-Speed Internet 
ใหกับผูบริหาร จํานวน 6 
เลขหมาย

115,930.92     115,930.92 วิธีกรณีพิเศษ บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) 115,930.92

บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) 115,930.92

เชาตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           
จพ.(สจส.)206/2558
ลงวันที่ 10/7/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 3 สิงหาคม 2558

11 ขออนุมัติจัดเชาเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ 
เปนเวลา 6 เดือน โดยวิธี
พิเศษ

7,500,000.00  7,498,816.80 วิธีพิเศษ บริษัท ฮิวเลตต-แพค
การด (ประเทศไทย) 
จํากัด 7,498,816.80

บริษัท ฮิวเลตต-แพค
การด (ประเทศไทย) 
จํากัด 7,498,816.80

เชาตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           
จพ.(สจส.)207/2558
ลงวันที่ 13/7/2558

12 ขออนุมัติวาจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขระบบบริหารจัดการ IT 
ขององคกร จํานวน 2,500 
License โดยวิธีพิเศษ

720,550.00     720,550.00 วิธีพิเศษ บริษัท สตรีม ไอ.ท.ี
คอนซัลต้ิง จํากัด 
720,550.00

บริษัท สตรีม ไอ.ท.ี
คอนซัลต้ิง จํากัด 
720,550.00

วาจางตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)208/2558
ลงวันที่ 13/7/2558

13 ขออนุมัติจัดซื้อตูโทรศัพท
สาขา PABX สําหรับสาขา
ยอยมีนบุรี โดยวิธีตกลงราคา

75,000.00       _ วิธีตกลงราคา บริษัท กรุงเทพ
โทรคมนาคม ไอที 
แอนด โอเอ จํากัด 
72,290.10

บริษัท กรุงเทพ
โทรคมนาคม ไอที 
แอนด โอเอ จํากัด 
72,290.10

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)209/2558
ลงวันที่ 14/7/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 3 สิงหาคม 2558

14 ขออนุมัติซื้อคาบริการ
บํารุงรักษาใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส จากบริษัท 
เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ 
จํากัด เปนระยะเวลา 1 ป 
โดยวิธีตกลงราคา

3,000.00         _ วิธีตกลงราคา บริษัท เนชั่นแนล ไอที
เอ็มเอ็กซ จํากัด 
2,889.00

บริษัท เนชั่นแนล ไอที
เอ็มเอ็กซ จํากัด 
2,889.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)210/2558
ลงวันที่ 14/7/2558

15 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ
จํานวน 9 สี  สําหรับ
เครื่องพิมพ Epson Stylus 
Pro 9890 และ Epson 
Stylus Pro 4900 จากบริษัท 
เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 
โดยวิธีตกลงราคา

160,000.00     160,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด (มหาชน) 
157,183.00

บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด (มหาชน) 
157,183.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)212/2558
ลงวันที่ 15/7/2558

16 ขออนุมัติจัดจางบริษัท 
ดําเนินการพัฒนา E-card 
Mobile Application

2,000,000.00  914,493.00 วิธีพิเศษ บริษัท อิสระ ดอทคอม 
จํากัด 770,000.00

บริษัท อิสระ 
ดอทคอม จํากัด 
770,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)213/2558
ลงวันที่ 17/7/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 3 สิงหาคม 2558

17 ขออนุมัติจางบริษัท ทริปเปล 
เอ็ม ซิสเต็ม เทคโนโลยี จํากัด
 ติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร
และเดินสาย LAN งาน
ประมูลทรัพยธนาคาร ครั้งที่ 
2/2558 โดยวิธีตกลงราคา

12,840.00       _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็ม เทคโนโลยี จํากัด 
12,840.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม 
ซิสเต็ม เทคโนโลยี 
จํากัด 12,840.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)214/2558
ลงวันที่ 20/7/2558

18 ขออนุมัติจัดจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขเครื่องบริการเงินดวน
อัตโนมัติ (ATM) ย่ีหอ 
Diebold รุน Opteva 
520/562 41 เครื่อง เปน
ระยะเวลา 3 ป โดยวิธีพิเศษ

6,155,000.00  6,155,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ดีโบลด (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
6,154,920.00

บริษัท ดีโบลด 
(ประเทศไทย) จํากัด 
6,051,600.00

วาจางตอเนื่องจาก
บริษัทเดิมและราคา
ไมเกินงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)215/2558
ลงวันที่ 20/7/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 3 สิงหาคม 2558

19 การจัดซื้อและวาจาง
บํารุงรักษาเครื่องรับฝากเงิน
สดอัตโนมัติ (Cash Deposit
 Machine : CDM) จํานวน 
32 เครื่อง โดยวิธีประกวด
ราคา ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส e-Auction

########### 38,100,000.00 e-auction บริษัท คอมพิวเตอรยู
เนี่ยน จํากัด 
27,870,000.00/บริษัท 
ลอกซบิท จํากัด 
(มหาชน) 
31,376,974.00

บริษัท คอมพิวเตอรยู
เนี่ยน จํากัด 
27,870,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่    
 จพ.(สจส.)216/2558
ลงวันที่ 22/7/2558

20 ขออนุมัติสั่งซื้อหมึกพิมพสี
สําหรับเครื่องพิมพย่ีหอ FUJI
 XEROX รุน DPC1110B 
โดยวิธีตกลงราคา

45,282.40       _ วิธีตกลงราคา บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท 
เซ็นเตอร จํากัด 
45,282.40 / บริษัท ลีกา
 บิสสิเนส จํากัด 
47,936.00

บริษัท ท.ีเอ็น.แม็ค
เน็ท เซ็นเตอร จํากัด 
45,282.40

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)219/2558
ลงวันที่ 23/7/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 3 สิงหาคม 2558

21 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บริการบํารุงรักษาเครื่องจาย
กระแสไฟฟาแบบตอเนื่อง
ขนาด 8KVA 3 ชุด และขนาด
 15KVA 1 ชุด เปนระยะเวลา
 4 ป เพื่อใชในการยกระดับ/
เปดสาขาในป 2558 จํานวน 
4 สาขา โดยวิธีพิเศษ

1,255,730.00  1,255,730.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยูนิทรีโอ 
เทคโนโลยี จํากัด 
1,250,000.00

บริษัท ยูนิทรีโอ 
เทคโนโลยี จํากัด 
1,250,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่    
 จพ.(สจส.)220/2558
ลงวันที่ 23/7/2558

22 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บริการบํารุงรักษาอุปกรณ
สื่อสารขอมูล Router 2 ตัว 
และ Ethernet Switch 9 ตัว 
เปนระยะเวลา 4 ป เพื่อใชใน
การยกระดับ/เปดสาขาในป 
2558 จํานวน 4 สาขา โดย
วิธีพิเศษ

1,407,220.00  1,407,220.00  วิธีพิเศษ บริษัท อินเตอรเนชั้น
แนล เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด 1,407,220.00

บริษัท อินเตอรเนชั้น
แนล เน็ตเวิรค ซิสเต็ม
 จํากัด 1,407,220.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่    
 จพ.(สจส.)221/2558
ลงวันที่ 23/7/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 3 สิงหาคม 2558

23 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บํารุงรักษาเครื่องจาย
กระแสไฟฟาตอเนื่อง (UPS) 
ขนาด 160 KVA สําหรับหอง
เครื่องคอมพิวเตอร อาคาร 1
 ชั้น 2 เปนเวลา 4 ป โดยวิธี
พิเศษ

7,000,000.00  7,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไซท เพรพ
พาเรชั่น แมเนจเมนท 
จํากัด6,644,700.00 / 
บริษัท ยูนิทรีโอ 
เทคโนโลยี จํากัด 
6,869,400.00

บริษัท ไซท เพรพ
พาเรชั่น แมเนจเมนท
 จํากัด6,612,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่    
 จพ.(สจส.)222/2558
ลงวันที่ 23/7/2558

24 ขออนุมัติจัดจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขเครื่องบริการเงินดวน
อัตโนมัติ บนรถ Mobile 
Banking จํานวน 6 เครื่อง 
เปนระยะเวลา 5 ป โดยวิธี
พิเศษ

1,297,000.00  1,297,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท ดีโบลด (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
1,296,001.55

บริษัท ดีโบลด 
(ประเทศไทย) จํากัด 
1,296,001.55

วาจางตอเนื่องจาก
บริษัทเดิมและราคา
ไมเกินงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)223/2558
ลงวันที่ 24/7/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 3 สิงหาคม 2558

25 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง 
Network Attached Storage
 (NAS) จํานวน 1 เครื่อง 
พรอม Harddisk ขนาด 3TB
 จํานวน 4 ตัว โดยวิธีตกลง
ราคา

44,900.00       _ วิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด 
แนสชอป ดอท เน็ท 
44,900.00

หางหุนสวนจํากัด 
แนสชอป ดอท เน็ท 
44,900.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)224/2558
ลงวันที่ 27/7/2558

26 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร
ขอมูลหลักและวงจรสื่อสาร
ขอมูลสํารอง รวม 2 วงจร 
สําหรับเปดสาขายอยพนัส
นิคม จ.ชลบุรี

360,000.00     227,344.00     วิธีพิเศษ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร
เมชั่น ไฮเวย จํากัด 
227,344.00

บริษัท ยูไนเต็ด อิน
ฟอรเมชั่น ไฮเวย 
จํากัด 227,344.00

เชาตอเนื่องจาก
บริษัทเดิมและราคา
ไมเกินงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งเชาเลขที่           
จพ.(สจส.)225/2558
ลงวันที่ 27/7/2558

27 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร
ขอมูลหลักและวงจรสื่อสาร
ขอมูลสํารอง รวม 2 วงจร 
สําหรับเปดสาขายอยพนัส
นิคม จ.ชลบุรี

360,000.00     205,200.00     วิธีพิเศษ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 205,200.00

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 205,200.00

เชาตอเนื่องจาก
บริษัทเดิมและราคา
ไมเกินงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งเชาเลขที่           
 จพ.(สจส.)226/2558
ลงวันที่ 27/7/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 3 สิงหาคม 2558

28 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก ย่ีหอ 
SAMSUNG รุน 
ML-D4550D จํานวน 110 
กลอง และรุน MLT-D203E 
จํานวน 37 กลอง จาก บริษัท
 ลีกา บิสสิเนส จํากัด โดยวิธี

1,000,000.00  998,213.70     วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 998,213.70

บริษัท ลีกา บิสสิเนส
 จํากัด 998,213.70

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)227/2558
ลงวันที่ 28/7/2558

29 ขออนุมัติจัดซื้อ License 
เพื่อปรับปรุงระบบ 
GHBMAIL-DR พรอม
วาจางบริการบํารุงรักษา 
เปนระยะเวลา 4 ป โดยวิธี

1,500,000.00  1,500,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม 
บิสซีเนส (ประเทศไทย)
 จํากัด 1,499,998.76

บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม
 บิสซีเนส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
1,499,998.76

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)228/2558
ลงวันที่ 29/7/2558

30 ขออนุมัติจัดซื้อ External 
Harddisk 3TB และเครื่อง 
Handy Drive ใหกับฝาย
บริหารความเสี่ยง โดยวิธีตก
ลงราคา

9,400.00         _ วิธีตกลงราคา บริษัท แกรนด 
คอมพิวเตอร จํากัด 
9,330.40/ บริษัท ลีกา 
บิสสิเนส จํากัด 
9,694.20

บริษัท แกรนด 
คอมพิวเตอร จํากัด 
9,330.40

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)229/2558
ลงวันที่ 29/7/2558


