
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
พรินเตอร อิงคเจ็ท ย่ีหอ 
Epson รุน L1800 ของฝาย
วิชาการและเผยแพร โดยวิธี
ตกลงราคา

18,500.00            วิธีตกลงราคา บริษัท ออฟติมอล ออร
บิท จํากัด 18,188.93

บริษัท ออฟติมอล 
ออรบิท จํากัด 
18,188.93

บริษัทเสนอตรง
ตามขอกําหนด
และราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)397/2558
ลงวันที่ 2/12/2558

2 ขออนุมัติจัดจางบริษัท ทริป
เปล เอ็ม ซิสเต็มส เทคโนโลยี
 จํากัด ดําเนินการติดต้ัง 
Program Windows7 และ 
Upgrade IE10 โดยวิธีตกลง
ราคา

46,866.00            วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด
 46,866.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม 
ซิสเต็มส เทคโนโลยี 
จํากัด 46,866.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)398/2558
ลงวันที่ 2/12/2558

3 ขออนุมัติจัดซื้ออะไหล
หัวพิมพและชุดอุปกรณ 
สําหรับเครื่องพิมพ Epson 
Stylus Pro 4900 โดยวิธีตก
ลงราคา

61,525.00            วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด (มหาชน) 
61,525.00

บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด (มหาชน) 
61,525.00

บริษัทเสนอตรง
ตามขอกําหนด
และราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)399/2558
ลงวันที่ 3/12/2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 2 มกราคม 2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 2 มกราคม 2559

4 ขออนุมัติวาจาง บริษัท แมค
อินทอชเซ็นเตอร จํากัด 
ซอมแซมแกไขเครื่อง
คอมพิวเตอร Macbook Pro 
15 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ของ
ฝายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ โดย
วิธีตกลงราคา

8,346.00              วิธีตกลงราคา บริษัท แมคอินทอชเซ็น
เตอร จํากัด  8,346.00

บริษัท แมคอินทอช
เซ็นเตอร จํากัด  
8,346.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           
 จพ.(สจส.)400/2558
ลงวันที่ 3/12/2558

5 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพ ย่ีหอ HP 
รุน Officejet 7500 A จํานวน
 145 กลอง โดยวิธีตกลงราคา

82,000.00            วิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด แอล.
เอส.บี.เทรดด้ิง  
81,266.50

หางหุนสวนจํากัด 
แอล.เอส.บี.เทรดด้ิง  
81,266.50

บริษัทเสนอตรง
ตามขอกําหนด
และราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)401/2558
ลงวันที่ 4/12/2558

6 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพสี 
ย่ีหอ Epson รุน L565 จํานวน
 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

9,100.00              วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด  9,095.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส
 จํากัด  9,095.00

บริษัทเสนอตรง
ตามขอกําหนด
และราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)402/2558
ลงวันที่ 4/12/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 2 มกราคม 2559

7 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร
ขอมูล จํานวน 111 วงจร โดย
วิธีกรณีพิเศษ

21,819,600.00     21,819,600.00 วิธีกรณีพิเศษ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)  
20,219,265.16

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)  
20,219,265.16

เชาตอเนื่อง
จากษริษัทเดิม

จพ.(สจส.)403/2558
ลงวันที่ 8/12/2558

8 ขออนุมัติจาง บริษัท พรอม
เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 
จํากัด ขนยายและปรับปรุงสี
เครื่อง ATM ของสาขายอย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 
โดยวิธีตกลงราคา

17,120.00            วิธีตกลงราคา บริษัท พรอมเซอรวิส
แอนด ซัพพลาย จํากัด 
 17,120.00

บริษัท พรอมเซอรวิส
แอนด ซัพพลาย 
จํากัด  17,120.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)404/2558
ลงวันที่ 8/12/2558

9 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึก 
Compuprint SP40 Plus 
จํานวน 420 กลอง โดยวิธี
พิเศษ

300,000.00          251,664.00      วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด  251,664.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส
 จํากัด  251,664.00

บริษัทเสนอตรง
ตามขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)405/2558
ลงวันที่ 8/12/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 2 มกราคม 2559

10 ขออนุมัติจัดซื้อ Token 
จํานวน 5 เครื่อง จากบริษัท 
ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด โดยวิธี
ตกลงราคา

9,600.00              วิธีตกลงราคา บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี 
จํากัด  9,576.50

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอ
ดี จํากัด  9,576.50

บริษัทเสนอตรง
ตามขอกําหนด
และราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)406/2558
ลงวันที่ 9/12/2558

11 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร Microsoft 
Surface Pro 4 จํานวน 1 
เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

91,485.00            วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด (มหาชน)  
91,485.00

บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด (มหาชน)  
91,485.00

บริษัทเสนอตรง
ตามขอกําหนด
และราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)407/2558
ลงวันที่ 11/12/2558

12 ขออนุมัติจัดซื้อ License 
ซอฟตแวร Adobe CC 
จํานวน 2 ชุด เปนระยะเวลา 1
 ป

70,620.00            วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด (มหาชน)  
70,620.00

บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด (มหาชน)  
70,620.00

บริษัทเสนอตรง
ตามขอกําหนด
และราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)408/2558
ลงวันที่ 15/12/2558

13 ขออนุมัติจัดซื้อจอ Monitor 
ขนาด 55 นิ้ว ย่ีหอ LG รุน 
55LX341C จํานวน 3 เครื่อง 
พรอม อุปกรณติดต้ัง ใหกับ
ฝายปฏิบัติการสารสนเทศ 
โดยวิธีตกลงราคา

130,000.00          130,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอส แอนด เอ
สเจอเนอรัล จํากัด  
128,000.00

บริษัท เอส แอนด เอ
สเจอเนอรัล จํากัด  
128,000.00

บริษัทเสนอตรง
ตามขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)409/2558
ลงวันที่ 15/12/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 2 มกราคม 2559

14 ขออนุมัติจัดซื้อ Tablet ย่ีหอ 
Apple รุน iPad Air2 128 GB
 Wi-Fi + Cellular จํานวน 3 
เครื่อง ใหกับฝายสาขา
ภาคเหนือ โดยวิธีตกลงราคา

74,472.00            วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด (มหาชน)  
74,472.00

บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด (มหาชน)  
74,472.00

บริษัทเสนอตรง
ตามขอกําหนด
และราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)410/2558
ลงวันที่ 15/12/2558

15 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Tablet
 ย่ีหอ Apple รุน iPad Air 2 
Wi-Fi + Cellular จํานวน 7 
เครื่อง ใหกับฝายประเมิน
ราคาหลักทรัพย โดยวิธีตกลง
ราคา

175,000.00          174,300.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วิ ไอ 
จํากัด (มหาชน)  
168,525.00

บริษัท เอส พี วิ ไอ 
จํากัด (มหาชน)  
168,525.00

บริษัทเสนอตรง
ตามขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)411/2558
ลงวันที่ 15/12/2558

16 ขออนุมัติจางบริษัท เอเวอรริ่
ติง โอเค จํากัด ปรับปรุง
เว็บไซตฝาย/สํานัก เปนเงิน 
200,000.-บาท โดยวิธีตกลง
ราคา

200,000.00          200,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท คอรเนอรมี 
จํากัด 288,900.00 /
บริษัท อะตอม สตูดิโอ 
จํากัด 267,500.00 / 
บริษัท เอเวอรรี่ติง โอเค
 จํากัด 214,000.00

บริษัท เอเวอรรี่ติง 
โอเค จํากัด 
200,000.00

บริษัทเสนอตรง
ตามขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           
 จพ.(สจส.)412/2558
ลงวันที่ 18/12/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 2 มกราคม 2559

17 ขออนุมัติจางบริษัท ทริปเปล 
เอ็ม ซิสเต็มส เทคโนโลยี 
จํากัด ติดต้ังอุปกรณ
คอมพิวเตอรและเดินสาย
ระบบ LAN งานประมูลทรัพย
ธนาคาร ครั้งที่ 3/2558 โดย
วิธีตกลงราคา

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.)413/2558
ลงวันที่ 18/12/2558

18 ขออนุมัติจางขนยายและ
ติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร
และอุปกรณสื่อสารของสาขา
ยอยศูนยราชการเฉลิมพระ
เกียรติ โดยวิธีตกลงราคา

26,750.00            วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด
 26,750.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม 
ซิสเต็มส เทคโนโลยี 
จํากัด 26,750.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           
 จพ.(สจส.)414/2558
ลงวันที่ 18/12/2558

19 ขออนุมัติวาจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ผานระบบอินทราเน็ต (Elib) 
โดยวิธีตกลงราคา

70,000.00            วิธีตกลงราคา บริษัท บุค โปรโมชั่น
แอนดเซอรวิส จํากัด 
70,000.00

บริษัท บุค โปรโมชั่น
แอนดเซอรวิส จํากัด 
70,000.00

สั่งจางตอเนื่อง
จากบริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่           
 จพ.(สจส.)415/2558
ลงวันที่ 21/12/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 2 มกราคม 2559

20 ขออนุมัติซื้อผงหมึก ย่ีหอ 
SAMSUNG รุน ML-D4550B
 จํานวน 90 กลอง และรุน 
MLT-D203E จํานวน 77 
กลอง จากบริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด โดยวิธีพิเศษ

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

บริษัท ลีกา บิสสิเนส
 จํากัด  998,213.70

บริษัทเสนอตรง
ตามขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)416/2558
ลงวันที่ 22/12/2558

21 ขออนุมัติจัดจางบํารุงรักษา
และปรับปรุงแกไข Software 
Licenses สําหรับ SAS 
Credit Scoring โดยวิธีพิเศษ

6,000,000.00       3,990,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โลคัส เทเล
คอมมูนิเคชั่น อิงค 
จํากัด  3,950,000.00

บริษัท โลคัส เทเล
คอมมูนิเคชั่น อิงค 
จํากัด  3,950,000.00

บริษัทเสนอตรง
ตามขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่           
 จพ.(สจส.)417/2558
ลงวันที่ 22/12/2558

22 ขออนุมัติจัดจางขนยายและ
ติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร
เพื่อควบรวมศูนยบริการ
ธนาคาร  (OSS) มุกดาหาร 
โดยวิธีตกลงราคา

29,960.00            วิธีตกลงราคา บริษัท เอส แอนด เอส 
เจอเนอรัล จํากัด 
29,960.00

บริษัท เอส แอนด 
เอส เจอเนอรัล จํากัด
 29,960.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           
 จพ.(สจส.)418/2558
ลงวันที่ 23/12/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 2 มกราคม 2559

23 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.)419/2558
ลงวันที่ 23/12/2558

24 ขออนุมัติวาจาง บริษัท 
อินเตอร ดาตา รีคัฟเวอรี 
จํากัด ซอมแซมแกไขเครื่อง 
External  Harddisk เพื่อการ
กูคืนขอมูล จํานวน 1 เครื่อง
ของฝายประเมินราคา
หลักทรัพย โดยวิธีตกลงราคา

27,820.00            วิธีตกลงราคา บริษัท อินเตอร ดาตา 
รีคัฟเวอรี จํากัด  
27,820.00 (ซอมได) 
4,280.00 (กรณีไม
สามารถกูคืนได)

บริษัท อินเตอร ดาตา
 รีคัฟเวอรี จํากัด  
27,820.00 (ซอมได) 
4,280.00 (กรณีไม
สามารถกูคืนได)

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           
 จพ.(สจส.)420/2558
ลงวันที่ 23/12/2558


