
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจัดซื้อ External 

Harddisk ความจุ 1 TB 

จํานวน 1 เครื่อง ใหกับฝาย

บริหาร NPA โดยวิธีตกลง

2,140.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร จํากัด 

2,140.00

บริษัท ที.เอ็น. แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร จํากัด

 2,140.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)107/2559  

 ลงวันที่ 1/4/2559

2 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ

บัตรชําระหนี้เงินกู จํานวน 1 

เครื่อง สําหรับสาขายอยบึง

สามพัน โดยวิธีตกลงราคา

50,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ 

บิสซิเนส โซลูชั่น 

แอนด เซอรวิสเซส 

จํากัด 48,449.98

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)108/2559  

 ลงวันที่ 4/4/2559

3 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ

บัตรชําระหนี้เงินกู จํานวน 1 

เครื่อง ใหกับสําหรับสาขา

ยอยสิงหบุรี โดยวิธีตกลงราคา

500,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ 

บิสซิเนส โซลูชั่น 

แอนด เซอรวิสเซส 

จํากัด 48,449.98

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)109/2559  

 ลงวันที่ 4/4/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 ขออนุมัติจางการใชบริการ

ขอมูลลมละลายและขอมูล

การขายทอดตลาด เปน

ระยะเวลา 4 ป โดยวิธีพิเศษ

3,812,000.00 3,812,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ดาตามารท 

จํากัด 3,812,000.00

บริษัท ดาตามารท 

จํากัด 3,500,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)110/2559  

 ลงวันที่ 7/4/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง

บริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขระบบ Admin 

Password    Management 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

(e-Auction)

9,000,000.00 9,000,000.00 วิธีประกวดราคา

(e-Auction)

บริษัท สตรีม ไอ.ที.

คอนซัลติ้ง จํากัด 

8,800,000.00         

บริษัท ฟูจิสึ ซีสเต็ม บีส

ซิเนส (ประเทศไทย) 

จํากัด 8,888,295.00 

บริษัท จักรวาล คอม

มิวนิเคชั่น ซีสเต็ม 

จํากัด 8,930,000.00

บริษัท สตรีม ไอ.ที.

คอนซัลติ้ง จํากัด 

8,800,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)111/2559  

 ลงวันที่ 7/4/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 ขออนุมัติหลักการเชาใช

บริการระบบ Digital Signage

 พรอมแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการโครงการสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

อิเล็กทรอนิกส Digital 

Signage ประจําป 2559 

จํานวน 60 จุด เปนระยะเวลา

 3 ป

7,164,720.00 7,164,720.00 วิธีพิเศษ บริษัท อี ไอ บิซ จํากัด 

7,164,720.00

บริษัท อี ไอ บิซ 

จํากัด 7,164,720.00

เชาตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           

จพ.(สจส.)112/2559  

 ลงวันที่ 11/4/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7 ขออนุมัติวาจางบริษัท 

คอนโทรล ดาตา (ประเทศ

ไทย) จํากัด ซอมแซมกลอง

ธนบัตร (Reject) ของเครื่อง 

ATM ยี่หอ Wincor Nixdorf 

จํานวน 10 กลอง โดยวิธีตก

ลงราคา

40,660.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท คอนโทรล ดาตา

 จํากัด 40,660.00

บริษัท คอนโทรล 

ดาตา จํากัด 

40,660.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)113/2559  

 ลงวันที่ 11/4/2559

8 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ

คอมพิวเตอร ของฝายสาขา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยวิธีตกลงราคา

56,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 55,479.50

บริษัท ลีกา บิส

สิเนส จํากัด 

55,479.50

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)117/2559  

 ลงวันที่ 18/4/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง 

Microsoft Surface Pro 4 

จํานวน 2 เครื่อง พรอม

อุปกรณ โดยวิธีตกลงราคา

153,620.00 153,620.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน) 

148,516.00

บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน) 

148,516.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)118/2559  

 ลงวันที่ 18/4/2559

10 ขออนุมัติซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร iMac จํานวน 1 

เครื่อง พรอมอุปกรณ โดยวิธี

ตกลงราคา

160,000.00 159,965.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ทีแอนดที แอด

วานซ จํากัด 

169,381.00           

บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน) 

159,965.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)119/2559  

 ลงวันที่ 18/4/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก ยี่หอ 

SAMSUNG รุน ML-D4550B

 และรุน MLT-D203E จํานวน

 159 กลอง จากบริษัท ลีกา 

บิสสิเนส จํากัด โดยวิธีพิเศษ

1,000,000.00 967,713.70 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 967,713.70

บริษัท ลีกา บิส

สิเนส จํากัด 

967,713.70

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)120/2559  

 ลงวันที่ 18/4/2559

12 ขออนุมัติจางบริษัท ทริปเปล 

เอ็ม ซิสเต็มส เทคโนโลยี 

จํากัด ติดตั้งอุปกรณ

คอมพิวเตอร พรอมติดตั้งสาย

 LAN งานประมูลทรัพย

ธนาคาร คั้งที่ 1/2559 โดยวิธี

ตกลงราคา

12,840.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส

เต็มส เทคโนโลยี จํากัด

 12,840.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม

 ซิสเต็มส เทคโนโลยี

 จํากัด 12,840.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)121/2559  

 ลงวันที่ 20/4/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ 

ยี่หอ RICOH รุน Aficio SP 

C240SF โดยวิธีตกลงราคา

10,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด 9,990.00

บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

9,990.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)122/2559  

 ลงวันที่ 21/4/2559

14 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก ยี่หอ 

HP รุน Q7516AC จํานวน 20

 กลอง จาก บริษัท สหธุรกิจ 

จํากัด โดยวิธีตกลงราคา

110,000.00 107,663.40 วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

107,663.40

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากัด 107,663.40

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)123/2559  

 ลงวันที่ 22/4/2559

15 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร Notebook ยี่หอ

 Dell Latitude 3470 

(SNS3470006) จํานวน 3 

เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

90,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เวิลดไวด ซิส

เต็มส จํากัด 89,238.00

บริษัท เวิลดไวด ซิส

เต็มส จํากัด 

89,238.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)124/2559  

 ลงวันที่ 22/4/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง 

Network Attached Storage 

(NAS) พรอม Harddisk ของ

ฝายตรวจสอบระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธี

54,000.00 _ วิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด 

แนสชอป ดอท เน็ท 

53,250.01

หางหุนสวนจํากัด 

แนสชอป ดอท เน็ท

 53,250.01

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)125/2559  

 ลงวันที่ 27/4/2559

17 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ

คอมพิวเตอร ใหกับฝาย

กํากับการปฏิบัติงาน โดยวิธี

ตกลงราคา

15,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เท็นซอฟท จํากัด

 14,659.00

บริษัท เท็นซอฟท 

จํากัด 14,659.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)126/2559  

 ลงวันที่ 27/4/2559

18 ขออนุมัติจัดซื้อตูโทรศัพท

สาขา PABX ใหกับสาขา

พหลโยธินโดยวิธีตกลงราคา

100,000.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท กรุงเทพ

โทรคมนาคม ไอที 

แอนด โอเอ จํากัด  

72,150.10

บริษัท กรุงเทพ

โทรคมนาคม ไอที 

แอนด โอเอ จํากัด  

72,150.10

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)127/2559  

 ลงวันที่ 28/4/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Printer

 สี ยี่หอ HP OfficeJet 7612 

พรอมหมึกพิมพ จํานวน 1 ชุด

ใหกับฝายบริหารสํานักงาน

และกิจการสาขา โดยวิธีตก

ลงราคา

12,000.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 11,240.35

บริษัท ลีกา บิส

สิเนส จํากัด 

11,240.35

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)128/2559  

 ลงวันที่ 28/4/2559

20 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอาน

บารโคด (Barcode Reader)

 CINO F680 จํานวน 11 

เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

26,400.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท ไบนารี เทค 

จํากัด 26,400.00

บริษัท ไบนารี เทค 

จํากัด 26,400.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)129/2559  

 ลงวันที่ 29/4/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก ยี่หอ 

SAMSUNG รุน MLT-D307E

 จํานวน 97 กลอง จาก บริษัท

 ลีกา บิสสิเนส จํากัด โดยวิธี

พิเศษ

1,000,000.00 890,460.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 890,460.00

บริษัท ลีกา บิส

สิเนส จํากัด 

890,460.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)130/2559  

 ลงวันที่ 29/4/2559

22 ขออนุมัติจัดจาง บริษัท ทริป

เปล เอ็ม ซิสเต็มส เทคโนโลยี

 จํากัด ยายและติดตั้งอุปกรณ

 คอมพิวเตอร สําหรับงาน

ปรับปรุงพื้นที่ฝายสนับสนุน

สินเชื่อ โดยวิธีตกลงราคา

36,380.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส

เต็ทส เทคโนโลยี จํากัด

 36,380.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม

 ซิสเต็ทส เทคโนโลยี

 จํากัด 36,380.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)131/2559  

 ลงวันที่ 29/4/2559


