
แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง1 ขออนมุตัิจ้างบริษัท ทริปเปิ�ล

 เอม็ ซิสเตม็ส์ เทคโนโลยี

จํากดั ดําเนินการขนย้าย

และติดตั �ง อปุกรณ์อมพิว

เตอร์ ศนูย์บริการสินเชื*อ

นครหลวง โดยวิธีตกลงราคา

60,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิ�ล เอม็ส์ 

ซิสเตม็ส์ เทคโนโลยี 

จํากดั 58,850.00

บริษัท ทริปเปิ�ล 

เอม็ส์ ซิสเตม็ส์ 

เทคโนโลยี จํากดั 

58,850.00

ต้นเรืองแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสั*งจ้างเลขที*          

 จพ.(สจส.)205/2559

ลงวนัที* 6/7/2559

2 ขออนมุตัิจดัซื �อ Handy 

Drive ความจ ุ32 GB 

จํานวน 6 ตวั ให้กบัฝ่าย

บญัชี โดยวิธีตกลงราคา

1,800.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส 

จํากดั 1,797.60

บริษัท ลีก้า บิสสิเนส

 จํากดั 1,797.60

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั*งซื �อเลขที*            

จพ.(สจส.)206/2559

ลงวนัที* 6/7/2559

3 ขออนมุตัิว่าจ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์เพื*อ

ปรับปรุงระบบ  Electronic 

Report โดยวิธีพิเศษ

2,131,500.00 2,131,500.00 วิธีพิเศษ บริษัท สตรีม ไอ.ที. 

คอนซลัติ �ง จํากดั 

2,131,500.00

บริษัท สตรีม ไอ.ที. 

คอนซลัติ �ง จํากดั 

2,100,000.00

ว่าจ้างจากบริษัท

เดิมและราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสั*งจ้างเลขที*           

 จพ.(สจส.)207/2559

ลงวนัที* 6/7/2559

                                                    สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                                       สขร. 1

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

                                                    สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                                       สขร. 1

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

4 ขออนมุตัิจดัซื �อเครื*อง NAS 

Server ของฝ่ายพฒันา

ระบบสารสนเทศ โดยวิธีตก

ลงราคา

18,000.00 _ วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

แนสช๊อป ดอท เน็ท 

18,000.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

แนสช๊อป ดอท เน็ท 

18,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั*งซื �อเลขที*            

จพ.(สจส.)210/2559

ลงวนัที* 8/7/2559

5 ขออนมุตัิว่าจ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไข Server สําหรับระบบ 

NCB จํานวน 1 เครื*อง เป็น

ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีตกลง

ราคา

57,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท จีเอเบิล จํากดั 

56,496.00

บริษัท จีเอเบิล จํากดั

 56,496.00

ว่าจ้างจากบริษัทเดิม ใบสั*งจ้างเลขที*           

 จพ.(สจส.)211/2559

ลงวนัที* 12/7/2559

6 ขออนมุตัิจดัซื �อผงหมกึ

สําหรับ Printer ยี*ห้อ 

Samsung รุ่น CLP-680ND

 จํานวน 4 ตลบัโดยวิธีตกลง

ราคา

19,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส 

จํากดั 18,077.65

บริษัท ลีก้า บิสสิเนส

 จํากดั 18,077.65

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั*งซื �อเลขที*            

จพ.(สจส.)212/2559

ลงวนัที* 12/7/2559



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

                                                    สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                                       สขร. 1

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

7 ขออนมุตัิจดัซื �อเครื*อง

คอมพิวเตอร์ Notebook 

จํานวน 1 เครื*อง ให้กบัสาขา

เซน็ต์หลยุส์ 3 โดยวิธีตกลง

ราคา

31,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส 

จํากดั 30,816.00

บริษัท ลีก้า บิสสิเนส

 จํากดั 30,816.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั*งซื �อเลขที*            

จพ.(สจส.)213/2559

ลงวนัที* 13/7/2559

8 ขออนมุตัิจดัซื �อเครื*องพิมพ์

บตัรชําระเงินกู้  GHB Pay 

Card จํานวน 67 เครื*อง 

โดยวิธีพิเศษ

3,350,000.00 3,246,150.00 วิธีพิเศษ บริษัท แอดวานซ์ บิส

ซิเนส โซลชูั*น แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จํากดั 

2,959,389.00

บริษัท แอดวานซ์ 

บิสซิเนส โซลชูั*น 

แอนด์ เซอร์วิสเซส 

จํากดั 2,959,389.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ใบสั*งซื �อเลขที*            

จพ.(สจส.)219/2559

ลงวนัที* 15/7/2559

9 ขออนมุตัิจดัซื �อ Harddisk 

จํานวน 2 เครื*อง ให้กบัฝ่าย

พฒันาระบบสารสนเทศ 

โดยวิธีตกลงราคา

7,500.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส 

จํากดั 7,415.10

บริษัท ลีก้า บิสสิเนส

 จํากดั 7,415.10

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั*งซื �อเลขที*            

จพ.(สจส.)220/2559

ลงวนัที* 20/7/2559



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

                                                    สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                                       สขร. 1

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

10 ขออนมุตัิจ้างบริษัท ทริปเปิ�ล

 เอม็ ซิสเตม็ส์ เทคโนโลยี 

จํากดั ติดตั �งอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั �ง

สาย LAN งานประมลูทรัพย์

ธนาคาร ครั �งที* 2/2559 โดย

วิธีตกลงราคา

14,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปิ�ล เอม็ ซิส

เตม็ส์ เทคโนโลยี จํากดั

 13,910.00

บริษัท ทริปเปิ�ล เอม็ 

ซิสเตม็ส์ เทคโนโลยี 

จํากดั 13,910.00

ต้นเรืองแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสั*งจ้างเลขที*          

 จพ.(สจส.)221/2559

ลงวนัที* 20/7/2559

11 ขออนมุตัิจดัซื �อหมกึพิมพ์

สําหรับเครื*องปริ �นเตอร์ ยี*ห้อ

 HP รุ่น Laserjet Pro 400 

Color M451 nw จํานวน 4 

กลอ่ง โดยวิธีตกลงราคา

15,000.00 _ วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั แอล.

เอส.บี.เทรดดิ �ง  

14,455.70

ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

แอล.เอส.บี.เทรดดิ �ง 

 14,455.70

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั*งซื �อเลขที*            

จพ.(สจส.)235/2559

ลงวนัที* 26/7/2559



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

                                                    สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                                       สขร. 1

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

12 ขออนมุตัิจดัซื �อหมกึพิมพ์ 

สําหรับเครื*องพิมพ์ ยี*ห้อ 

Ricoh รุ่น SP C252DN 

จํานวน 5 ตลบั  โดยวิธีตก

ลงราคา

21,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 20,426.30

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

20,426.30

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั*งซื �อเลขที*            

จพ.(สจส.)236/2559

ลงวนัที* 26/7/2559



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

                                                    สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                                       สขร. 1

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

13 ขออนมุตัิจดัซื �อ License 

Microsoft Office 2016 

จํานวน 300 Licenses โดย

วิธีประกวดราคา ด้วย

วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(e-Auction)

3,300,000.00 3,300,000.00 วิธีประกวด

ราคา 

(e-Auction)

บริษัท เอม็ เอฟ อี ซี 

จํากดั (มหาชน) 

2,921,100.00          

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

2,925,000.00          

บริษัท บริษัท นีโอพลสั

 จํากดั 2,930,000.00

บริษัท ฟจูิซ ึซีสเตม็ 

บีสซีเนส (ประเทศไทย)

 จํากดั 2,960,000.00

บริษัท เอม็ เอฟ อี ซี 

จํากดั (มหาชน) 

2,921,100.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาตําสดุ

ใบสั*งซื �อเลขที*            

จพ.(สจส.)237/2559

ลงวนัที* 27/7/2559

14 ขออนมุตัิจดัซื �อ External 

Harddisk จํานวน 1 เครื*อง 

ให้กบัฝ่ายธนบดีธนกิจ โดย

วิธีตกลงราคา

3,500.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิส

เตม็ส์ จํากดั 3,220.70

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิส

เตม็ส์ จํากดั 

3,220.70

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั*งซื �อเลขที*            

จพ.(สจส.)243/2559

ลงวนัที* 29/7/2559



แบบสขร.1

ลําดั
บที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง วงเงนิที	จะซื �อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

                                                    สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                                       สขร. 1

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

15 ขออนมุตัิจ้างซอ่มแซมแก้ไข

เครื*องจ่ายกระแสไฟฟ้า

แบบตอ่เนื*อง (UPS) ขนาด 3

 KVA ของ OSS ฝาง, OSS 

สตัหีบ, OSS วารินชําราบ 

และ Booth Big C แจ้ง

วฒันะ โดยวิธีตกลงราคา

107,000.00 107,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ยนูิทรีโอ 

เทคโนโลยี จํากดั 

107,000.00

บริษัท ยนูิทรีโอ 

เทคโนโลยี จํากดั 

107,000.00

ว่าจ้างบริษัทเดิม ใบสั*งจ้างเลขที*          

 จพ.(สจส.)244/2559

ลงวนัที* 29/7/2559

16 ขออนมุตัิจดัซื �อ External 

Harddisk ความจ ุ1 TB 

จํานวน 2 เครื*อง, Thumb 

Drive 32 GB จํานวน 6 อนั 

และ Thump Drive 64 GB 

จํานวน 2 อนั ให้กบัฝ่าย

วิชาการและเผยแพร่  โดย

วิธีตกลงราคา

10,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส 

จํากดั 7,496.42

บริษัท ลีก้า บิสสิเนส

 จํากดั 7,496.42

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนดและ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั*งซื �อเลขที*            

จพ.(สจส.)267/2559

ลงวนัที* 29/7/2559


