
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพสี ยี่หอ 
Ricoh รุน Aficio SP C232dn 
จํานวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา

19,000.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด 18,939.00

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 18,939.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
38/2558   ลว. 3/2/2558

2 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึกบัตร GHB
 Pay Card ยี่หอ ZEBRA จํานวน
 50 มวน โดยวิธีตกลงราคา

36,000.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส 
โซลูชั่น แอนด เซอรวิสเซส 
จํากัด 35,999.97

บริษัท แอดวานซ บิส
ซิเนส โซลูชั่น แอนด 
เซอรวิสเซส จํากัด 
35,999.97

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
39/2558  ลว. 3/2/2558

3 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก สีดํา 
สําหรับเคร่ือง Printer All In One
 ยี่หอ Ricoh รุน Aficio SP 3500
 SF จํานวน 2 ตลับ โดยวิธีตกลง
ราคา

10,000.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด 9,630.00

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 9,630.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
37/2558  ลว.3/2/2558

4 ขออนุมัติจัดจางบริษัท เอเวอรร่ี
ติง โอเค จํากัด ดําเนินการพัฒนา
 Web Application บนระบบ
กํากับการปฏิบัติงาน โดยวิธีตก
ลงราคา

182,000.00 182,000.00        วิธีตกลงราคา บริษัท เอเวอรร่ีติง โอเค 
จํากัด 181,900.00

บริษัท เอเวอรร่ีติง โอเค 
จํากัด 181,900.00

วาจางบริษัทเดิม ใบส่ังจางเลขท่ีจพ.(สจส.)
41/2558  ลว.4/2/0558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 10  มีนาคม 2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 10  มีนาคม 2558

5 จัดซื้อบริการตรวจสอบขอมูลนิติ
บุคคลของ บริษัท บิซิเนส 
ออนไลน จํากัด (มหาชน) จํานวน
 25 ชั่วโมง เปนเวลา 1 ป

50,000.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท บิซิเนส ออนไลน 
จํากัด (มหาชน) 49,113.00

บริษัท บิซิเนส ออนไลน 
จํากัด (มหาชน) 
49,113.00

ตนเร่ืองแจงให
ดําเนินการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
40/2558  ลว.4/2/2558

6 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก HP 
CE255XC จํานวน 155 กลอง 
จากบริษัท สหธุรกิจ จํากัด โดย
วิธีพิเศษ

998,417.00 988,417.00        วิธีพิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
998,417.00

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
998,417.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
42/2558  ลว.5/2/2558

7 ขออนุมัติจัดจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
ระบบบริหารทรัพยสินถาวร 
(Fixed Asset)

256,800.00 256,800.00        วิธีพิเศษ บริษัท เอวิชั่น จํากัด 
256,800.00

บริษัท เอวิชั่น จํากัด 
256,800.00

วาจางตอเน่ืองจาก
บริษัทเดิม

ใบส่ังจางเลขท่ีจพ.(สจส.)
43/2558  ลว.5/2/0558

8 ขออนุมัติจัดจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
ระบบตรวจรับและแจงเตือนการ
ร่ัวซึมของนํ้า โดยวิธีพิเศษ

101,300.00 101,300.00        วิธีพิเศษ บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น 
แมเนจเมนท จํากัด 
96,300.00

บริษัท ไซท เพรพ
พาเรชั่น แมเนจเมนท 
จํากัด 96,300.00

วาจางตอเน่ืองจาก
บริษัทเดิม

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
48/2558  ลว.10/2/2558

9 ขออนุมัติจางขนยายอุปกรณ
คอมพิวเตอรและอุปกรณส่ือสาร 
โดยวิธีตกลงราคา

35,310.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด 
35,310.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด 
35,310.00

ตนเร่ืองแจงให
ดําเนินการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
45/2558  ลว.10/2/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 10  มีนาคม 2558

10 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร Notebook จํานวน 
2 เคร่ือง ของฝายบริหาร NPA 
โดยวิธีตกลงราคา

70,000.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด
 67,624.00 / บริษัท สห
ธุรกิจ จํากัด 68,052.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 67,624.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ต่ําสุด

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
47/2558  ลว.12/2/2558

11 จัดจางบริการบํารุงรักษา Finacle
 Software สําหรับ License ท่ีซื้อ
เพ่ิมในป 2555 เปนเวลา 3 ป 10 
เดือน 18 วัน

16,305,205.48 16,310,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 
16,305,205.48

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
 16,305,205.48

วาจางตอเน่ืองจาก
บริษัทเดิม

ใบส่ังจางเลขท่ีจพ.(สจส.)
48/2558  ลว.12/2/2558

12 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บริการบํารุงรักษาโปรแกรม
ปองกันไวรัสเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-Auction)

10,560,000.00 10,560,000.00  e-Auction บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บิส
ซิเนส (ประเทศไทย) จํากัด
 4,798,300.00 / บริษัท สต
รีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จํากัด 
7,598,840.00 / บริษัท เอ็ม
 เอฟ อี ซี จํากัด(มหาชน) 
8,300,000.00 / บริษัท จีเอ
เบิล จํากัด 10,539,500.00

บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม 
บิสซิเนส (ประเทศไทย) 
จํากัด 4,798,300.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ต่ําสุด

ใบส่ังซื้อส่ังจางเลขท่ี จพ.
(สจส.) 51/2558  ลว.
13/2/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 10  มีนาคม 2558

13 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บริการบํารุงรักษาฯระบบ
เครือขายศูนยคอมพิวเตอรสํารอง
 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-Auction)

19,000,000.00 19,000,000.00  e-Auction บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 
18,789,200.00 / บริษัท 
กนกสิน เอกซปอรต อิม
ปอรต จํากัด 
18,840,000.00 / บริษัท รูธ
 วิคเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด 18,860,000.00

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล
 เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด
 18,789,200.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ต่ําสุด

ใบส่ังซื้อส่ังจางเลขท่ี จพ.
(สจส.)50/2558  ลว.
13/2/2558

14 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บริการบํารุงรักษาระบบ 
Wireless LAN ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction)

14,000,000.00 14,000,000.00  e-Auction บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 
13,375,000.00 / บริษัท รูธ
 วิคเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด 13,600,000.00 / 
บริษัท กนกสิน เอกซปอรต
 อิมปอรต จํากัด 
13,680,000.00

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล
 เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด
 13,375,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ต่ําสุด

ใบส่ังซื้อส่ังจางเลขท่ี จพ.
(สจส.)49/2558  ลว.
13/2/2558

15 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองพิมพบัตร
บารโคดชําระหน้ีเงินกู จํานวน 1 
เคร่ือง สําหรับ สาขาอุทัยธานี 
โดยวิธีตกลงราคา

55,000.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส 
โซลูชั่น แอนด เซอรวิสเซส 
จํากัด 48,449.98

บริษัท แอดวานซ บิส
ซิเนส โซลูชั่น แอนด 
เซอรวิสเซส จํากัด 
48,449.98

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
52/2558  ลว.16/2/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 10  มีนาคม 2558

16 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บริการบํารุงรักษาเคร่ืองบริการ
เงินดวนอัตโนมัติ (Automatic 
Teller Machine: ATM) จํานวน 
12 เคร่ือง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction)

5,108,640.00 5,108,640.00     e-Auction บริษัท คอมพิวเตอรยูเน่ียน
 จํากัด 4,800,000.00 / 
บริษัท ดีโบลด (ประเทศ
ไทย) จํากัด 5,088,640.00

บริษัท คอมพิวเตอรยู
เน่ียน จํากัด 
4,800,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ต่ําสุด

ใบส่ังซื้อส่ังจางเลขท่ี จพ.
(สจส.)54/2558  ลว.
17/2/2558

17 ขออนุมัติจัดซื้อ Tablet (iPad รุน
 Air2 หนวยความจํา 128 GB) 
จํานวน 4 เคร่ือง ของฝายบริหาร
หน้ีภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา

118,000.00 118,000.00        วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 
(มหาชน) 119,960.00 / 
บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด
 118,000.00

 บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 118,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ต่ําสุด

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
53/2558  ลว.17/2/2558

18 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ
คอมพิวเตอรใหกับสํานักพระราม
9 โดยวิธีตกลงราคา

100,000.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด
 89,131.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด89,131.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
65/2558  ลว.18/2/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 10  มีนาคม 2558

19 ขออนุมัติจัดจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เคร่ืองปรับอากาศแบบ Precision
 Air สําหรับหองเคร่ือง
คอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร
สํารอง ถนนพิบูลสงคราม เปน
เวลา 4 ป โดยวิธีพิเศษ

752,000.00 752,000.00        วิธีพิเศษ ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจ
เมนท จํากัด 761,840.00

ไซท เพรพพาเรชั่น 
แมเนจเมนท จํากัด 
727,600.00

วาจางตอเน่ืองจาก
บริษัทเดิม

ใบส่ังจางเลขท่ี จพ.
(สจส.)70/2558  ลว.
19/2/2558

20 ขออนุมัติจัดซื้อ Flash Drive 8
วามจุ 32 GB จํานวน 10 อัน 
ของฝายธุรกรรมการเงิน โดยวิธี
ตกลงราคา

4,100.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด
 4,066.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 4,066.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
69/2558  ลว.19/2/2558

21 ขออนุมัติจัดซื้อชุด Remote 
Alarm เพ่ือทดแทนของเดิม ของ
เคร่ือง ATM ยี่หอ NCR ของ
สาขาพิจิตร โดยวิธีตกลงราคา

1,000.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท เอ็นซีอาร (ประเทศ
ไทย) จํากัด 909.50

บริษัท เอ็นซีอาร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
909.50

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบส่ังจางเลขท่ีจพ.(สจส.)
71/2558  ลว.19/2/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 10  มีนาคม 2558

22 ขออนุมัติจัดซื้อ Software SPSS 
22 จํานวน 2 Licecses

300,000.00 233,000.00        วิธีพิเศษ บริษัท บิสซิเนส 
แอพพลิเคชั่น จํากัด 
232,686.48 / บริษัท โก
บอลซอฟท จํากัด 
312,000.00

บริษัท บิสซิเนส 
แอพพลิเคชั่น จํากัด 
216,398.43

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคา
ต่ําสุด

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
68/2558  ลว.19/2/2558

23 ขออนุมัติจัดจางขนยายและ
ติดตั้งเคร่ืองจายกระแสไฟฟา
แบบตอเน่ือง UPS ของสาขา
สงขลา โดยวิธีตกลงราคา

47,080.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท ซินโดม 
อิเลคทรอนิกส อินดัสตรี 
จํากัด47,080.00

บริษัท ซินโดม 
อิเลคทรอนิกส อินดัสตรี
 จํากัด47,080.00

ตนเร่ืองแจงให
ดําเนินการ

ใบส่ังจางเลขท่ี จพ.
(สจส.)72/2558  ลว.
20/2/2558

24 ขออนุมัติจางยายอุปกรณ
คอมพิวเตอรและอุปกรณส่ือสาร 
ของสาขายอยสงขลา ไปยัง 
พ้ืนท่ีท่ีปรับปรุงเสร็จแลว เพ่ือ
ยกระดับเปนสาขาหลัก โดยวิธี
ตกลงราคา

37,450.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด 
37,450.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด 
37,450.00

ตนเร่ืองแจงให
ดําเนินการ

ใบส่ังจางเลขท่ี จพ.
(สจส.)74/2558  ลว.
20/2/2558

25 ขออนุมัติจางยายอุปกรณเคร่ือง 
ATM ของสาขายอยสงขลา ไปยัง
 พ้ืนท่ีท่ีปรับปรุงเสร็จแลว เพ่ือ
ยกระดับเปนสาขาหลัก โดยวิธี
ตกลงราคา

24,812.00 -                     วิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส 
24,812.00

หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส 
24,812.00

ตนเร่ืองแจงให
ดําเนินการ

ใบส่ังจางเลขท่ี จพ.
(สจส.)73/2558  ลว.
20/2/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 10  มีนาคม 2558

26 ขออนุมัติจางบริการบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไข Hardware 
และ Software ระบบจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส (EDMS) 
เปนระยะเวลา 2 ป 6 เดือน โดย
วิธีพิเศษ

1,752,000.00 1,752,000.00     วิธีพิเศษ บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีส
สิเนส (ประเทศไทย)จํากัด 
1,722,700.00

บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม 
บีสสิเนส (ประเทศไทย)
จํากัด 1,722,700.00

วาจางตอเน่ืองจาก
บริษัทเดิม

ใบส่ังจางเลขท่ีจพ.(สจส.)
75/2558  ลว.20/2/2558

27 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองพิมพ 
Printer Laser Color จํานวน 1 
เคร่ือง ใหกับฝายทรัพยากรบุคคล
 โดยวิธีตกลงราคา

24,000.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด
 23,112.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 23,112.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
76/2558  ลว.23/2/2558

28 ขออนุมัติจางยายวงจรส่ือสาร
ขอมูลหลักของสาขายอยสงขลา 
โดยวิธีตกลงราคา

6,420.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร
เมชั่น ไฮเวย จํากัด 
6,420.00

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร
เมชั่น ไฮเวย จํากัด 
6,420.00

ตนเร่ืองแจงให
ดําเนินการ

ใบส่ังจางเลขท่ีจพ.(สจส.)
78/2558  ลว.23/2/2558

29 ขออนุมัติจางยายวงจรส่ือสาร
ขอมูลสํารองของสาขายอย
สงขลา โดยวิธีตกลงราคา

4,280.00 -                     วิธีตกลงราคา  บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) 4,280.00

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 4,280.00

ตนเร่ืองแจงให
ดําเนินการ

ใบส่ังจางเลขท่ีจพ.(สจส.)
77/2558ลว.23/2/2558

30 ขออนุมัติจางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขเคร่ืองพิมพสมุด
เงินฝาก จํานวน 30 เคร่ือง เปน
เวลา 3 ป โดยวิธีพิเศษ

231,120.00 231,120.00        วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 
231,120.00

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
 231,120.00

วาจางตอเน่ืองจาก
บริษัทเดิม

ใบส่ังจางเลขท่ีจพ.(สจส.)
81/2558ลว.25/2/2558



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันท่ี 10  มีนาคม 2558

31 ขออนุมัติส่ังซื้อหมึกพิมพสําหรับ
เคร่ืองพิมพ Fuji Xerox รุน 
DPC110B โดยวิธีตกลงราคา

45,282.40 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
เตอร จํากัด 45,282.40

บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท 
เซ็นเตอร จํากัด 
45,282.40

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เงินงบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
82/2558  ลว.25/2/2558

32 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอรพกพา (Laptop) 
จํานวน 1 เคร่ือง ใหกับฝาย
ประเมินองคกร โดยวิธีตกลงราคา

40,000.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด
 34,240.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 34,240.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เงินงบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
84/2558  ลว.26/2/2558

33 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ
คอมพิวเตอรใหกับฝายสนับสนุน
สินเชื่อ โดยวิธีตกลงราคา

76,000.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด
 75,595.50

บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 75,595.50

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เงินงบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
86/2558  ลว.26/2/2558

34 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ
คอมพิวเตอรใหกับฝายธนบดีธน
กิจ

48,000.00 -                     วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด
 47,615.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 47,615.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เงินงบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
85/2558  ลว.26/2/2558

35 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก HP 
CE255XC จํานวน 155กลอง 
จากบริษัท สหธุรกิจ จํากัด

998,417.00 998,417.00        วิธีพิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
998,417.00

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
998,417.00

บริษัทเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เงินงบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจส.)
83/2558  ลว.26/2/2558


