
แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

1 ขออนมุตัจิดัจ้างย้ายอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์และเครื�องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ พร้อมตดิตั �ง 

งานสินเชื�อ สํานกัพระราม9 

โดยวิธีตกลงราคา

12,840.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิ�ล เอ็ม 

เทคโนโลยี จํากดั 

12,840.00

บริษัท ทริปเปิ�ล เอ็ม 

เทคโนโลยี จํากดั 

12,840.00

ต้นเรืองแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)87/2558     

 ลงวนัที� 2/3/2558

2 ขออนมุตัวิา่จ้างบํารุงรักษา

และซอ่มแซมแก้ไข

เครื�องพิมพ์สมดุเงินฝาก 

(Passbook Printer) จํานวน

 5 เครื�อง เป็นระยะเวลา 3 ปี

38,520.00      _ วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย จํากดั

 38,520.00

บริษัท ยิบอินซอย 

จํากดั 38,520.00

วา่จ้างตอ่เนืองจาก

บริษัทเดมิ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)93/2558   

ลงวนัที� 3/3/2558

3 ขออนมุตัจิดัซื �อผงหมกึ 

จํานวน 2 ตลบั โดยวิธีตกลง

ราคา

5,153.12        _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากดั

5,153.12

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั5,153.12

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคา

ไมเ่กินงบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�            

จพ.(สจส.)94/2558     

 ลงวนัที� 6/3/2558
4 ขออนมุตัจิดัเชา่เครื�อง

คอมพิวเตอร์ และเครื�องพิมพ์

 โดยวิธีพิเศษ

2,823,000.00 2,822,798.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอสวีโอเอ จํากดั 

(มหาชน) 1,779,820.00

บริษัท เอสวีโอเอ 

จํากดั (มหาชน) 

1,728,470.00

เชา่ตอ่เนืองจาก

บริษัทเดมิ

ใบสั�งเชา่เลขที�           

จพ.(สจส.)95/2558     

 ลงวนัที� 9/3/2558

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

วันที	 10  เมษายน 2558



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

วันที	 10  เมษายน 2558

5 ขออนมุตัเิชา่ Hi-Speed 

Internet จํานวน 1 เลขหมาย

 จากบริษัท ทีโอที จํากดั 

(มหาชน) ให้กบัผู้บริหาร 

(คณุกมลภพ  วีระพละ) โดย

วิธีตกลงราคา และยกเลิก

การเชา่ Hi-Speed Internet 

เดมิ กบับริษัท ทรู 

อินเทอร์เน็ต จํากดั

8,527.90        _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากดั 

(มหาชน) 8,527.90

บริษัท ทีโอที จํากดั 

(มหาชน) 8,527.90

เชา่ตอ่เนืองจาก

บริษัทเดมิ

ใบสั�งเชา่เลขที�           

จพ.(สจส.)96/2558     

 ลงวนัที� 10/3/2558

6 ขออนมุตัจิ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขเครื�องปรับอากาศ 

สําหรับห้องคอมพิวเตอร์ 

อาคาร 2 ชั �น 7 โดยวิธีพิเศษ

210,000.00    210,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ซินเนอร์ไจซ์โปร

ไวด์ เซอร์วิส 

207,898.86

บริษัท ซินเนอร์ไจซ์

โปรไวด์ เซอร์วิส 

207,898.86

จ้างตอ่เนืองจาก

บริษัทเดมิ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)100/2558

ลงวนัที� 13/3/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

วันที	 10  เมษายน 2558

7 ขออนมุตัจิดัซื �ออปุกรณ์

สํารองข้อมลูแบบแถบ

แมเ่หล็ก LTO5 จํานวน 320

 ม้วน โดยวิธีพิเศษ

300,000.00    300,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท กนกสิน เอ๊กซ์

ปอร์ต อิมปอร์ต จํากดั

246,528.00 / บริษัท 

สหธุรกิจ จํากดั 

260,908.80/ บริษัท 

ลีก้า บสิสิเนส จํากดั / 

280,425.60

บริษัท กนกสิน เอ๊กซ์

ปอร์ต อิมปอร์ต 

จํากดั246,528.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคา

ตําสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�            

จพ.(สจส.)98/2558   

ลงวนัที� 13/3/2558

8 ขออนมุตัจิดัซื �อหมกึพิมพ์

สําหรับเครื�องพิมพ์ยี�ห้อ HP 

รุ่น Color Laserjet CP 2025

 จํานวน 4 ตลบั โดยวิธีตกลง

ราคา

14,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 

13,978.48

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั 13,978.48

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคา

ไมเ่กินงบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�            

จพ.(สจส.)99/2558   

ลงวนัที� 13/3/2558

9 ขออนมุตัจิดัซื �อหมกึอิงค์

เจ็ตพริ �นเตอร์ EPSON รุ่น 

1390 จํานวน 20 กลอ่ง โดย

วิธีตกลงราคา

6,100.00        _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บสิสิเนส 

จํากดั 6,099.00

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส

 จํากดั 6,099.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคา

ไมเ่กินงบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�            

จพ.(สจส.)103/2558

ลงวนัที� 16/3/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

วันที	 10  เมษายน 2558

10 ขออนมุตัวิา่จ้างบริษัท ฮิว

เลตต์-แพคการ์ด (ประเทศ

ไทย) จํากดั ซอ่มแซมแก้ไข

เครื�องคอมพิวเตอร์ (PC) 

จํานวน 1 เครื�อง ของสํานกั

พระราม 9 โดยวิธีตกลงราคา

812.96           _ วิธีตกลงราคา บริษัท ฮิวเลตต์-แพค

การ์ด (ประเทศไทย) 

จํากดั 812.96

บริษัท ฮิวเลตต์-แพค

การ์ด (ประเทศไทย) 

จํากดั 812.96

ต้นเรืองแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)101/2558

ลงวนัที� 16/3/2558

11 ขออนมุตัวิา่จ้างบริษัท ฮิว

เลตต์-แพคการ์ด (ประเทศ

ไทย) จํากดั ซอ่มแซมแก้ไข

เครื�องคอมพิวเตอร์ (PC) 

จํานวน 1 เครื�อง ของฝ่าย

กิจการสาขา กทม.และ

ปริมณฑล 2 โดยวิธีตกลง

ราคา

2,170.33        _ วิธีตกลงราคา บริษัท ฮิวเลตต์-แพค

การ์ด (ประเทศไทย) 

จํากดั 2,170.33

บริษัท ฮิวเลตต์-แพค

การ์ด (ประเทศไทย) 

จํากดั 2,170.33

ต้นเรืองแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)102/2558

ลงวนัที�16/3/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

วันที	 10  เมษายน 2558

12 ขออนมุตัวิา่จ้างบริษัท ฮิว

เลตต์-แพคการ์ด (ประเทศ

ไทย) จํากดั ซอ่มแซมแก้ไข

เครื�องคอมพิวเตอร์ (PC) 

จํานวน 1 เครื�อง ของฝ่าย

กิจการสาขา กทม.และ

ปริมณฑล 2 โดยวิธีตกลง

ราคา

3,527.70        _ วิธีตกลงราคา บริษัท ฮิวเลตต์-แพค

การ์ด (ประเทศไทย) 

จํากดั 3,527.70

บริษัท ฮิวเลตต์-แพค

การ์ด (ประเทศไทย) 

จํากดั 3,527.70

ต้นเรืองแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)106/2558

ลงวนัที� 17/3/2558

13 การสั�งซื �อเครื�องคอมพิวเตอร์

 Notebook จํานวน 1 เครื�อง

 ของฝ่ายพิธีการสินเชื�อ

42,586.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บสิสิเนส 

จํากดั 42,586.00

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส

 จํากดั 42,586.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคา

ไมเ่กินงบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�            

จพ.(สจส.)107/2558

ลงวนัที� 18/3/2558
14 ขออนมุตัจิดัซื �อผงหมกึ

สําหรับเครื�องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ ยี�ห้อ HP รุ่น 

Q7561AC รวม 55 กลอ่ง

300,000.00    300,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 

296,074.35

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั 296,074.35

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคา

ไมเ่กินงบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�            

จพ.(สจส.)108/2558

ลงวนัที� 19/3/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

วันที	 10  เมษายน 2558

15 ขออนมุตัวิา่จ้างบริษัท ยนูิทรี

โอ เทคโนโลยี จํากดั 

ซอ่มแซมแก้ไขเครื�องสํารอง

ไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3 KVA. 

ของเคาน์เตอร์การเงิน 

(Booth) Big C บางนา โดย

วิธีตกลงราคา

21,079.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ยนูิทรีโอ 

เทคโนโลยี จํากดั 

21,079.00

บริษัท ยนูิทรีโอ 

เทคโนโลยี จํากดั 

21,079.00

ต้นเรืองแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)109/2558

ลงวนัที� 19/3/2558

16 ขออนมุตัจิดัซื �ออปุกรณ์ 

eToken จํานวน 11 อนั ราคา

 21,068.30บาท โดยวิธีตก

ลงราคา

21,068.30      _ วิธีตกลงราคา บริษัท thai digital id 

จํากดั 21,068.30

บริษัท thai digital id

 จํากดั 21,068.30

ต้นเรืองแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสั�งซื �อเลขที�            

จพ.(สจส.)110/2558

ลงวนัที� 20/3/2558

17 ขออนมุตัวิา่จ้างบริษัท ฮิว

เลตต์แพคการ์ด (ประเทศ

ไทย) จํากดั ซอ่มแซมแก้ไข

เครื�องพิมพ์ HP LaserJet 

5200N ของสาขาจอมพล 

จํานวน 1 เครื�อง โดยวิธีตก

ลงราคา

13,363.36      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ฮิวเลตต์-แพค

การ์ด (ประเทศไทย) 

จํากดั 13,363.36

บริษัท ฮิวเลตต์-แพค

การ์ด (ประเทศไทย) 

จํากดั 13,363.36

ต้นเรืองแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)111/2558

ลงวนัที� 24/3/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

วันที	 10  เมษายน 2558

18 ขออนมุตัจิ้างย้ายตดิตั �ง

เครื�องจา่ยกระแสไฟฟ้า

แบบตอ่เนื�อง (UPS) จาก

สํานกังานใหญ่ (กทม.) ไป 

OSS ที�วา่การอําเภอพล 

จงัหวดัขอนแก่น โดยวิธีตก

ลงราคา

16,050.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ซินโดม 

อิเลคทรอนิกส์ อินดสัตรี

 จํากดั 16,050.00

บริษัท ซินโดม 

อิเลคทรอนิกส์ 

อินดสัตรี จํากดั 

16,050.00

ต้นเรืองแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสั�งจ้างเลขที�          

จพ.(สจส.)112/2558

ลงวนัที� 24/3/2558

19 ขออนมุตัจิดัซื �ออปุกรณ์ 

Network Attached Storage

 จํานวน 1 ชดุ ให้กบัสํานกั

กรรมการผู้จดัการ โดยวิธีตก

ลงราคา

20,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บสิสิเนส 

จํากดั 17,600.00

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส

 จํากดั 17,600.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคา

ไมเ่กินงบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�            

จพ.(สจส.)114/2558

ลงวนัที� 25/3/2558

20 ขออนมุตัจิดัซื �อหมกึพิมพ์ 

ยี�ห้อ HP จํานวน 145 กลอ่ง 

โดยวิธีตกลงราคา

100,000.00    _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บสิสิเนส 

จํากดั 78,425.65

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส

 จํากดั 78,425.65

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคา

ไมเ่กินงบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�            

จพ.(สจส.)113/2558

ลงวนัที� 25/3/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

วันที	 10  เมษายน 2558

21 ขออนมุตัจิดัซื �อผงหมกึ HP 

CE255XC จํานวน 155 

กลอ่ง จาก บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั โดยวิธีพิเศษ

998,417.00    998,417.00 วิธีพิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 

998,417.00

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั 998,417.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคา

ตําสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�            

จพ.(สจส.)115/2558

ลงวนัที� 27/3/2558

22 ขออนมุตัจิดัซื �อเครื�องพิมพ์

บตัรชําระหนี �เงินกู้  จํานวน 1 

เครื�อง ของสาขายอ่ยชยันาท 

โดยวิธีตกลงราคา

48,449.98      _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ บสิ

สิเนส โซลชูั�น แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จํากดั 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ์ บสิ

สิเนส โซลชูั�น แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จํากดั 

48,449.98

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคา

ตําสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�            

จพ.(สจส.)116/2558

ลงวนัที� 27/3/2558

23 ขออนมุตัจิดัซื �อเครื�องพิมพ์

บตัรบาร์โค้ดชําระหนี �เงินกู้  

จํานวน 1 เครื�อง สําหรับ

สาขายอ่ย สมทุรสงคราม

48,449.98      _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ บสิ

ซิเนส โซลชูั�น แอนด์ 

เซอวิสเซส จํากดั 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ์ บสิ

ซิเนส โซลชูั�น แอนด์ 

เซอวิสเซส จํากดั 

48,449.98

บริษัทเสนอตรงตาม

ข้อกําหนดและราคา

ตําสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�            

จพ.(สจส.)119/2558

ลงวนัที� 31/3/2558


