
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึก 

Compuprint SP40 Plus 

จํานวน 420 กลอง โดยวิธี

พิเศษ

251,664.00          251,664.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด  251,664.00/ 

บริษัท ออฟติมอล ออร

บิท จํากัด 278,628.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด  251,664.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาน

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)329/2558

ลงวันที่ 8/10/2558

2 ขออนุมัติจัดซื้อ ระบบ

บันทึกเสียงสนทนาทาง

โทรศัพท และวาจางบริการ

บํารุงรักษาฯเปนระยะเวลา 4

 ป โดยวิธีพิเศษ

5,600,000.00       5,600,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อินเตอรเนชั่น

แนล เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 

จํากัด 5,320,000.00

บริษัท อินเตอรเนชั่น

แนล เน็ตเวิรค ซิสเต็ม

 จํากัด 5,320,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาน

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)330/2558

ลงวันที่ 12/10/2558

3 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Laser 

Printer พรอมชุดกลับ

หนากระดาษ จํานวน 1 ชุด 

ใหกับฝายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ

 โดยวิธีตกลงราคา

149,800.00          149,800.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน) 

140,000.00/ บริษัท 

สหธุรกิจ จํากัด 

112,350.00/ บริษัท 

ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

126,902.00

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากัด 112,350.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)339/2558

ลงวันที่ 13/10/2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

4 ขออนุมัติจางปรับปรุงเครื่อง

คอมพิวเตอร Macintosh 

จํานวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลง

ราคา

25,800.00            _ วิธีตกลงราคา ราน Hippophone 

25,800

ราน Hippophone 

25,800

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)340/2558

ลงวันที่ 13/10/2558

5 ขออนุมัติเชาคอมพิวเตอรเปน

ระยะเวลา 3 ป โดยวิธี

ประกวดราคา ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส 

(e-Auction)

9,180,000.00       9,180,000.00 e-Auction บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 

(มหาชน) 8,089,000.00

 / บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

8,720,500.00 / บริษัท

 พอยท ไอที คอนซัลทิ่ง

 จํากัด 9,150,000.00 /

 บริษัท สุพรีม ดิสทิ

บิวชั่น (ไทยแลนด) 

จํากัด 9,168,000.00

บริษัท เอสวีโอเอ 

จํากัด (มหาชน) 

8,089,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาน

ใบสั่งเชาเลขที่           

จพ.(สจส.)342/2558

ลงวันที่ 16/10/2558



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

6 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร

ขอมูล จํานวน 54 วงจร โดย

วิธีพิเศษ

7,334,208.00       7,334,208.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร

เมชั่น ไฮเวย จํากัด

6,915,117.92

บริษัท ยูไนเต็ด อิน

ฟอรเมชั่น ไฮเวย 

จํากัด6,915,117.92

เชาตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           

 จพ.(สจส.)347/2558

ลงวันที่ 20/10/2558

7 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร

ขอมูลจํานวน 53 วงจร โดย

วิธีพิเศษ

4,953,672.00       4,953,672.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร

เมชั่นชั่น ไฮเวย จํากัด 

4,386,116.28

บริษัท ยูไนเต็ด อิน

ฟอรเมชั่นชั่น ไฮเวย 

จํากัด 4,386,116.28

เชาตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           

 จพ.(สจส.)348/2558

ลงวันที่ 22/10/2558

8 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก ยี่หอ 

SAMSUNG รุน ML-D4550D

 จํานวน 100 กลอง  และรุน 

MLT-D203E จํานวน 57 

กลอง จากบริษัท ลีกา บิส

สิเนส จํากัด โดยวิธีพิเศษ

1,000,000.00       1,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 998,213.70

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด 998,213.70

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาน

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)349/2558

ลงวันที่ 26/10/2558



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

9 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง

บํารุงรักษาระบบจัดเก็บ

บันทึกและวิเคราะหเหตุการณ

 (Central Log Management

 System) ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Auction)

10,400,000.00     10,400,000.00 e-Auction บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส

 จํากัด 10,320,000.00

 /บริษัท สตรีม ไอ.ที.

คอนซัลติ้ง จํากัด 

10,260,000.00

บริษัท สตรีม ไอ.ที.

คอนซัลติ้ง จํากัด 

10,260,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่    

 จพ.(สจส.)350/2558

ลงวันที่ 27/10/2558

10 ขออนุมัติวาจางบริษัท แมค

อินทอชเซ็นเตอร จํากัด 

ซอมแซมแกไขเครื่อง iPad 

Mini จํานวน 2 เครื่อง โดยวิธี

ตกลงราคา

17,334.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท แมคอินทอชเซ็น

เตอร จํากัด  17,334

บริษัท แมคอินทอช

เซ็นเตอร จํากัด  

17,334

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)351/2558

ลงวันที่ 27/10/2558

11 ขออนุมัติวาจาง บริษัท บิส

ซิเนส แอพพลิเคชั่น จํากัด 

เพื่อบริการบํารุงรักษา

รายงานขอมูลผูบริหาร 

(EPR-Cognos) โดยวิธีพิเศษ

 2 ป

600,000.00          600,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บิสซิเนส 

แอพพลิเคชั่น จํากัด 

600,000.00

บริษัท บิสซิเนส 

แอพพลิเคชั่น จํากัด 

600,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาน

และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)352/2558 

ลงวันที่ 28/10/2558



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

12 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง

บริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขระบบ 

Consolidate SAN Switch 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

(e-Auction)

20,000,000.00     19,977,455.00 วีธีประกวดราคา บริษัท ยิบอินซอย จํากัด

 12,190,000.00 / 

บริษัทเมโทรซิสเต็มส

คอรปอเรชั่น จํากัด

14,330,000.00 / บริษัท

 สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง

 จํากัด 14,508,081.00 /

 บริษัท เอ็ม เอฟ ซี 

จํากัด (มหาชน) 

15,780,000.00 / บริษัท

 เอสวีโอเอ จํากัด 

(มหาชน) 

15,900,000.00

บริษัท ยิบอินซอย 

จํากัด 12,190,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่    

 จพ.(สจส.)353/2558

ลงวันที่ 28/10/2558



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

13 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ

สําหรับเครื่องพิมพ ยี่หอ Fuji 

Xerox รุน C2255 และ 

C3055 จํานวน 9 ตลับ โดย

วิธีตกลงราคา

54,573.21            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร จํากัด 

54,573.21

บริษัท ที.เอ็น.แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร จํากัด 

54,573.21

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาน

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)362/2558

ลงวันที่ 30/10/2558

14 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร

ขอมูล จํานวน 3 วงจร โดยวิธี

กรณีพิเศษ

916,135.62          916,135.62 วิธีกรณีพิเศษ บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) 916,135.62

บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) 916,135.62

เชาตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           

 จพ.(สจส.)363/2558

ลงวันที่ 30/10/2558

15 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร

ขอมูล จํานวน 35 วงจร โดย

วิธีกรณพีิเศษ

7,192,550.57       7,192,550.57 วิธีกรณีพิเศษ บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) 7,192,550.57

บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) 

7,192,550.57

เชาตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           

 จพ.(สจส.)364/2558

ลงวันที่ 30/10/2558



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

16 ขออนุมัติจัดซื้อ Tablet ยี่หอ 

Apple รุน iPad Air 128 GB

 Wi-Fi Cellular จํานวน 1 

เครื่อง ใหกับฝายสาขาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธี

ตกลงราคา

30,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

27,231.50

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากัด 27,231.50

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาน

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)365/2558

ลงวันที่ 30/10/2558


