
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจัดจางบริการ

บํารุงรักษาและซอมแซม

แกไขระบบบริหารทรัพยสิน

ถาวร (Fixed Asset) เปนเวลา

352,789.70 352,789.70 วิธีพิเศษ บริษัท เอวิชั่น จํากัด 

352,789.70

บริษัท เอวิชั่น จํากัด 

352,789.70

วาจางตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)58/2559    

ลงวันที่ 1/3/2559

2 ขออนุมัติจัดซื้อ External 

Harddisk จํานวน 2 เครื่อง 

ของฝายบริหารสํานักงาน

และกิจการสาขา โดยวิธีตก

ลงราคา

5,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร จํากัด 

4,397.70

บริษัท ที.เอ็น. แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร จํากัด 

4,397.70

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)60/2559   

ลงวันที่ 2/3/2559

3 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ

บัตรชําระหนี้เงินกู จํานวน 1 

เครื่อง สําหรับสาขาเซ็นทรัล

พลาซา สุราษฎรธานี โดยวิธี

ตกลงราคา

50,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)61/2559    

ลงวันที่ 4/3/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 เมษายน 2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 เมษายน 2559

4 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก ยี่หอ 

SAMSUNG รุน ML-D4550B

 จํานวน 80 กลอง และรุน 

MLT-D203E จํานวน 97 กลอง

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

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)63/2559   

ลงวันที่ 7/3/2559

5 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่อง

พรินเตอร อิงคเจ็ท ยี่หอ 

EPSON รุน L1800 จํานวน 

20 ขวด  ของฝายวิชาการและ

เผยแพร โดยวิธีตกลงราคา

8,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร จํากัด 

7,918.00

บริษัท ที.เอ็น. แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร จํากัด 

7,918.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)64/2559   

ลงวันที่ 8/3/2559

6 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกสี ของ 

Printer Samsung รุน 

CLP-775ND จํานวน 4 กลอง

 โดยวิธีตกลงราคา

21,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 20,800.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด 20,800.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)65/2559ลง

วันที่ 8/3/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 เมษายน 2559

7 ขออนุมัติจางบริการ

บํารุงรักษาและซอมแซม

แกไขการจัดทํามาตรฐาน 

Graphic User Interface 

(GUI) เปนเวลา 3 ป โดยวิธี

พิเศษ

500,000.00 398,040.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอสแคป 

โซลูชั่นส จํากัด 

398,040.00

บริษัท เอสแคป 

โซลูชั่นส จํากัด 

398,040.00

รับจางตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)67/2559   

ลงวันที่ 10/3/2559

8 ขออนุมัติจางที่ปรึกษา

ควบคุมงานโครงการกอสราง

ศูนยคอมพิวเตอรหลักของ

ธนาคาร (Data Center)

7,500,000.00 7,500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไมนฮารท 

(ประเทศไทย) จํากัด 

6,993,520.00         

บริษัท   มิตรเทคนิคัล

คอนซัลแทนท จํากัด 

9,919,413.60

บริษัท ไมนฮารท 

(ประเทศไทย) จํากัด 

6,993,520.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)68/2559   

ลงวันที่ 10/3/2559

9 ขออนุมัติจัดซื้อหมึก

เครื่องพิมพสี Canon 

ImageCLASS MF8210Cn 

จํานวน 5 ตลับ โดยวิธีตกลง

ราคา

13,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร จํากัด 

12,754.40

บริษัท ที.เอ็น.แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร จํากัด 

12,754.40

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)69/2559   

ลงวันที่ 10/3/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 เมษายน 2559

10 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร Notebook  ยี่หอ

 Dell รุน  Vostro 5459 

W560635TH จํานวน 1 

เครื่อง พรอมเมาสไรสาย 

ใหกับฝายวิเคราะหและ

วางแผนกลยุทธ โดยวิธีตกลง

ราคา

35,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร จํากัด 

34,154.40

บริษัท ที.เอ็น. แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร จํากัด 

34,154.40

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)70/2559   

ลงวันที่ 14/3/2559

11 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ

สํารองขอมูลแบบแถบ

แมเหล็ก LTO5 จํานวน 400 

มวน  โดยวิธีตกลงราคา

300,000.00 295,320.00 วิธีพิเศษ บริษัท กนกสิน เอกซ

ปอรต อิมปอรต จํากัด 

295,320.00            

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

321,856.00

บริษัท กนกสิน เอกซ

ปอรต อิมปอรต 

จํากัด 295,320.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)71/2559   

ลงวันที่ 14/3/2559

12 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ 

ยี่หอ HP Color LaserJet Pro

 MFP M177 fw จํานวน 24 

กลอง โดยวิธีตกลงราคา

60,000.00 _ วิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด แอล.

เอส.บี.เทรดดิ้ง  

45,697.56

หางหุนสวนจํากัด 

แอล.เอส.บี.เทรดดิ้ง  

45,697.56

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)72/2559   

ลงวันที่ 14/3/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 เมษายน 2559

13 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ

บัตรชําระหนี้เงินกู จํานวน 1 

เครื่อง สําหรับสาขาสันกําแพง

 โดยวิธีตกลงราคา

50,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)73/2559    

 ลงวันที่ 14/3/2559

14 ขอสั่งเชาใชบริการวงจร

สื่อสารขอมูล จํานวน 63 วงจร

6,677,412.00 6,677,412.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล

 คอนเวอรเจนซ จํากัด 

6,213,133.33

บริษัท ทรู ยูนิเวอร

แซล คอนเวอรเจนซ 

จํากัด 6,213,133.33

เชาตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           

 จพ.(สจส.)74/2559    

 ลงวันที่ 14/3/2559

15 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร Notebook ยี่หอ

 Dell รุน Inspiron 5559  

W560643TH จํานวน 2 

เครื่อง ใหกับฝายสื่อสาร

องคกร โดยวิธีตกลงราคา

60,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เท็นซอฟท จํากัด

  59,798.02

บริษัท เท็นซอฟท 

จํากัด  59,798.02

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)75/2559   

ลงวันที่ 14/3/2559

16 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก ยี่หอ 

SAMSUNG รุน ML-D4550B

 จํานวน 120 กลอง จาก

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

โดยวิธีพิเศษ

1,000,000.00 932,184.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 932,184.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด 932,184.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)76/2559   

ลงวันที่ 14/3/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 เมษายน 2559

17 ขออนุมัติจัดซื้อ External 

Harddisk จํานวน 2 เครื่อง 

ของฝายบริหาร NPA

7,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท

เซ็นเตอร จํากัด 

6,848.00

บริษัท ที.เอ็น. แม็ค

เน็ทเซ็นเตอร จํากัด 

6,848.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)77/2559   

ลงวันที่ 15/3/2559

18 ขออนุมัติจัดซื้อโปรแกรม 

Adobe Creative Cloud 

สําหรับเครื่อง Macintosh 

จํานวน 1 ชุด โดยวิธีตกลง

ราคา

35,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท วี อาร ดิจิตอล 

จํากัด 34,561.00

บริษัท วี อาร ดิจิตอล

 จํากัด 34,561.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)78/2559   

ลงวันที่ 16/3/2559

19 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องใช

สํานักงาน ใหกับฝาย

สนับสนุนสินเชื่อ โดยวิธีตกลง

ราคา

38,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

37,129.00

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากัด 37,129.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)79/2559   

ลงวันที่ 16/3/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 เมษายน 2559

20 ขออนุมัติวาจางบริษัท ดีโบลด

 (ประเทศไทย) จํากัด เปลี่ยน

ชุดฝาครอบบานเซฟของ

เครื่อง ATM ของสาขาบอวิน 

โดยวิธีตกลงราคา

14,500.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ดีโบลด 

(ประเทศไทย) จํากัด 

14,462.12

บริษัท ดีโบลด 

(ประเทศไทย) จํากัด 

14,462.12

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)80/2559   

ลงวันที่ 17/3/2559

21 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง 

Scanner จํานวน 2 เครื่อง 

ของฝายบริหาร NPA โดยวิธี

ตกลงราคา

52,500.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 44,918.60

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด 44,918.60

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)81/2559   

ลงวันที่ 18/3/2559

22 ขออนุมัติจัดซื้อชุดอุปกรณ

ตอพวง AcuLearn โดยวิธีตก

ลงราคา

33,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท มัลติมีเดีย

เทคโนโลยี จาํกัด 

32,635.00

บริษัท มัลติมีเดีย

เทคโนโลยี จํากัด 

32,635.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)82/2559   

ลงวันที่ 18/3/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 เมษายน 2559

23 ขออนุมัติจัดซื้อโปรแกรม 

Microsoft Window 7 

Professional 64 Bit และ 

Wireless Mouse ใหกับฝาย

บริหารหนี้ กทม. และ

ปริมณฑล โดยวิธีตกลงราคา

7,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 6,842.65

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด 6,842.65

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)83/2559   

ลงวันที่ 18/3/2559

24 ขออนุมัติสั่งซื้อหมึกพิมพ

สําหรับเครื่องพิมพ ยี่หอ FUJI

 XEROX รุน DPC1110B 

จํานวน 4 ตลับ โดยวิธีตกลง

ราคา

16,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร จํากัด 

15,408.00

บริษัท ที.เอ็น. แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร จํากัด 

15,408.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)84/2559   

ลงวันที่ 18/3/2559

25 ขออนุมัติจัดซื้อ External 

Harddisk 3 TB ขนาด 3.5” 

จํานวน 3 เครื่อง และ Thump

 Drive 32 GB จํานวน 8 อัน 

ใหกับฝายบริหารความเสี่ยง 

โดยวิธีตกลงราคา

15,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เท็นซอฟท จํากัด

  14,744.60

บริษัท เท็นซอฟท 

จํากัด  14,744.60

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)85/2559   

ลงวันที่ 21/3/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 เมษายน 2559

26 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรจอ Touch 

Screen จํานวน 2 เครื่อง โดย

วิธีตกลงราคา

80,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เท็นซอฟท จํากัด

  79,608.00

บริษัท เท็นซอฟท 

จํากัด  79,608.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)86/2559   

ลงวันที่ 21/3/2559

27 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ

บัตรชําระหนี้เงินกู จํานวน 1 

เครื่อง สําหรับสาขายอยสัน

ทราย

50,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)87/2559   

ลงวันที่ 21/3/2559

28 ขออนุมัติจัดซื้อ SSL 

Certificate License จํานวน 

3 Licensesโดยวิธีตกลงราคา

9,630.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เน็ตเวย คอมมู

นิเคชั่น จํากัด 9,630.00

บริษัท เน็ตเวย 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

9,630.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)88/2559   

ลงวันที่ 22/3/2559

29 ขออนุมัติวาจางบริการ

บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

เครื่องพิมพสมุดเงินฝาก 

(Passbook Printer) จํานวน 

120 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ

674,100.00 674,100.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 

(มหาชน)  674,100.00

บริษัท เอสวีโอเอ 

จํากัด (มหาชน)  

674,100.00

รับจางตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)89/2559   

ลงวันที่ 22/3/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 เมษายน 2559

30 ขออนุมัติจัดซื้อ Harddisk 

จํานวน 2 เครื่อง ใหกับฝาย

ตรวจสอบเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา

10,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร จํากัด 

9,630.00

บริษัท ที.เอ็น. แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร จํากัด 

9,630.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)90/2559   

ลงวันที่ 23/3/2559

31 ขออนุมัติวาจางบริษัท พอยท 

ไอที คอนซัลทิ่ง จํากัด 

ซอมแซมเครื่องปรับสมุดคู

ฝาก อัตโนมัติ (Passbook 

Update Machine) ของสาขา

ราชดําเนิน โดยวิธีตกลงราคา

58,529.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท พอยท ไอที 

คอนซัลทิ่ง จํากัด 

58,529.00

บริษัท พอยท ไอที 

คอนซัลทิ่ง จํากัด 

58,529.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)91/2559   

ลงวันที่ 23/3/2559

32 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ

บัตรชําระหนี้เงินกู จํานวน 1 

เครื่อง สําหรับสาขายอยสตูล 

โดยวิธีตกลงราคา

50,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)92/2559   

ลงวันที่ 23/3/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 เมษายน 2559

33 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ

บัตรชําระหนี้เงินกู จํานวน 1 

เครื่อง สําหรับสาขาสงขลา 

โดยวิธีตกลงราคา

50,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)93/2559   

ลงวันที่ 23/3/2559

34 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ

บัตรชําระหนี้เงินกู จํานวน 1 

เครื่อง สําหรับสาขายอยฉลอง

 โดยวิธีตกลงราคา

50,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)94/2559   

ลงวันที่ 23/3/2559

35 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.)95/2559   

ลงวันที่ 24/3/2559

36 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก ยี่หอ 

SAMSUNG รุน MLT-D203E

 จํานวน 257 กลอง จาก

บริษัท ลีกา บิสสิเนส 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

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)96/2559   

ลงวันที่ 24/3/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 เมษายน 2559

37 ขออนุมัติวาจางบริการ

บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

เครื่องจายกระแสไฟฟา

แบบตอเนื่อง (UPS) ยี่หอ 

BLUE LINE / 200 KVA.

จํานวน 1 เครื่อง เปนเวลา 4 ป

 โดยวิธีพิเศษ

1,934,988.00 1,934,988.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไซท เพรพ

พาเรชั่น แมเนจเมนท 

จํากัด 1,934,988.00

บริษัท ไซท เพรพ

พาเรชั่น แมเนจเมนท

 จํากัด 1,934,988.00

วาจางตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)97/2559   

ลงวันที่ 24/3/2559

38 ขออนุมัติวาจางบริการ

บํารุงรักษา Finacle License

 ที่ธนาคารใชงานเพิ่มในป 

2557 เปนเวลา 1 ป โดยวิธี

พิเศษ

4,574,560.00 4,574,560.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย 

จํากัด 4,574,560.00

บริษัท ยิบอินซอย 

จํากัด 4,574,560.00

วาจางตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)98/2559   

ลงวันที่ 24/3/2559

39 ขออนุมัติจัดซื้อ External 

Harddisk ยี่หอ Western 

Digital รุน My Passport 

Ultra USB 3.0 จํานวน 2 

เครื่อง ใหกับสํานักกรรมการ

ผูจัดการ โดยวิธีตกลงราคา

5,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 4,601.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด 4,601.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)100/2559

ลงวันที่ 25/3/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 เมษายน 2559

40 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรแมคอินทอช 

จํานวน  2 เครื่อง ของฝาย

วิชาการและ เผยแพร โดยวิธี

ตกลงราคา

160,000.00 160,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน) 

159,599.99

บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน) 

159,599.99

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)101/2559

ลงวันที่ 28/3/2559

41 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก ยี่หอ 

SAMSUNG รุน MLT-D307E

 จํานวน 108 กลอง จาก

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

โดยวิธีพิเศษ

1,000,000.00 991,504.80 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 991,504.80

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด 991,504.80

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)102/2559

ลงวันที่ 28/3/2559

42 ขออนุมัติจัดจาง Migration 

ขอมูลระบบ Credit Scoring 

จาก Server ปจจุบันไป 

Server ใหม โดยวิธีพิเศษ

4,200,000.00 3,188,600.00 วิธีพิเศษ บริษัท โลคัส เทเล

คอมมูนิเคชั่น อิงค 

จํากัด 3,188,600.00

บริษัท โลคัส เทเล

คอมมูนิเคชั่น อิงค 

จํากัด 3,188,000.00

วาจางตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)103/2559

ลงวันที่ 28/3/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 เมษายน 2559

43 ขออนุมัติวาจางบํารุงรักษา

และซอมแซมแกไขระบบเฝา

ระวังและแจงเตือนอัตโนมัติ 

ยี่หอ RITTAL COMPUTER 

MULTI CONTROL TOP 

CONCEPT CMC-TC เปน

เวลา 3 ป โดยวิธีพิเศษ

442,466.40 442,466.40 วิธีพิเศษ บริษัท กนกสิน เอกซ

ปอรต อิมปอรต จํากัด 

442,466.40

บริษัท กนกสิน เอกซ

ปอรต อิมปอรต 

จํากัด 442,466.40

วาจางตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)104/2559

ลงวันที่ 29/3/2559

44 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก ยี่หอ 

HP รุน CE255XC จํานวน 

155 กลอง จากบริษัท สห

ธุรกิจ จํากัด โดยวิธีพิเศษ

1,000,000.00 998,417.00 วิธีพิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

998,417.00

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากัด 998,417.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)105/2559

ลงวันที่ 29/3/2559

45 ขออนุมัติจัดซื้อ External 

Harddisk (RAID) 8 TB 

ใหกับฝายประเมินราคา

หลักทรัพย โดยวิธีตกลงราคา

60,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 59,492.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด 59,492.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)106/2559

ลงวันที่ 31/3/2559


