
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจางปรับปรุงแผง
หนาเครื่อง ATM ที่ทําการรื้อ
ถอน 11 เครื่อง โดยวิธีตกลง
ราคา

100,045.00 100,045.00 วิธีตกลงราคา บริษัท กรีนคอนแทร็คท
 จํากัด 100,045.00 บาท

บริษัท กรีนคอน
แทร็คท จํากัด 
100,045.00 บาท

บริษัทมีความ
ชํานาญ และ
ผลงานที่ผาน
มาดี สงมอบ
งานไดตรงเวลา

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)459/2559 
ลงวันที.่1/11/2559

2 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร
ระบบ 3G 8 ชุด โดยวิธีพิเศษ

410,880.00 410,880.00 วิธีพิเศษ บริษัท พีพี ออนไทม 
จํากัด 376,640.00

บริษัท พีพี ออน
ไทม จํากัด 
376,640.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งเชาเลขที่           
 จพ. (สจส.)460/2559 
 ลงวันที่ 2/11/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขอุปกรณ Web 
Accelerator ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส

18,297,000.00 18,297,000.00 วิธีประกวดราคา บริษัท อินเตอรเนชั่น
แนล เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด17,799,000.00    
    บริษัท เน็กซเทค 
เอเชีย จํากัด 
18,000,000.00 บริษัท
มินท คอรปอเรชั่น 
จํากัด 18,100,000.00

บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด 
17,790,000.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่ 
จพ(สจส.)461/2559   
 ลงวันที่ 2/11/2559

4 ขออนุมัติจัดจางขนยายและ
ติดต้ังเครื่องจายกระแสไฟฟา
แบบตอเนื่อง(UPS) ของ
สาขาฟวเจอรพารค รังสิต 
โดยวิธีตกลงราคา

25,680.00  _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไซท เพรพ
พาเรชั่น แมนเนจเมนท
 จํากัด 25,680.00

บริษัท ไซท เพรพ
พาเรชั่น แมนเนจ
เมนท จํากัด 
25,680.00

บริษัทมีความ
ชํานาญ และ
ผลงานที่ผาน
มาดี รวดเร็ว

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)462/2559   
   ลงวันที่ 2/11/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 ขออนุมัติวาจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ระบบ Fixed Assets 2 ป 
โดยวิธีพิเศษ

427,000.00         426,662.50 วิธีพิเศษ บริษัท จีเอเบิล จํากัด 
417,300 .00บาท

บริษัท จีเอเบิล 
จํากัด 
417,300.00 บาท

วาจาง
ตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่            
  จพ.(สจส.)466/2559 
 ลงวันที่ 3/11/2559

6 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกเครื่อง
 Printer Laser ย่ีหอ HP รุน 
CE255XC จํานวน 20 กลอง 
โดยวิธีตกลงราคา

130,000.00 128,828.00 วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
128,828.00 บาท

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 
128,828.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)467/2559   
  ลงวันที่ 3/11/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7 เชาเครื่องคอมพิวเตอร 
Notebook 115 เครื่อง 3 ป 
โดยวิธีประกวดราคา ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

4,968,000.00 4,802,400.00 วิธีประกวดราคา บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 
(มหาชน) 4,108,800.00
 บาท                          
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
4,253,880.00 บาท

บริษัท เอสวีโอเอ 
จํากัด (มหาชน) 
4,098,600.00  
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งเชาเลขที่          
จพ.(สจส.)468/2559  
 ลงวันที่ 4/11/2559

8 ขออนุมัติจัดจางเฝาระวังดาน
ความมั่นคงปลอดภัยจากการ
ใชระบบ Internet & Mobile 
Banking เปนระยะเวลา 5 ป

14,320,000.00    14,254,100.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไอ-ซีเคียว จํากัด
13,974,200.00 บาท 
บริษัท อี ซีโอ พี 
14,070,500.00

บริษัท ไอ-ซีเคียว 
จํากัด
13,824,200.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส)471/2559   
 ลงวันที.่4/11/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 ขอจัดซื้อหมึกพิมพสําหรับ
เครื่องพริ้นเตอร ย่ีหอ HP 
จํานวน 100 กลอง

53,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 51,360.00 บาท
 บริษัทสหธุรกิจ จํากัด 
52,537.00 บาท

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
51,360.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
 จพ.(สจส.)472/2559  
 ลงวันที่ 4/11/2559

10 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่อง
ปริ้นเตอรสี ย่ีหอ HP 
LaserJet Pro 400 color 
M451 nw จํานวน 8กลอง

29,000.00 _ วิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด แอล.
เอส.บี.เทรดด้ิง 
28,911.40 บาท

หางหุนสวนจํากัด
 แอล.เอส.บี.เทรด
ด้ิง 28,911.40 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.473/2559    
 ลงวันที่ 7/11/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 ขออนุมัติจัดจางบริษัท
ภายนอก ดําเนินการขนยาย
และติดต้ังอุปกรณ
คอมพิวเตอรสาขาสัตหีบ

20,330.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด
 20,330.00  บาท

บริษัท ทริปเปล 
เอ็ม ซิสเต็มส 
เทคโนโลยี จํากัด 
20,330.00 บาท

บริษัทมีความ
ชํานาญ และ
ผลงานที่ผาน
มาดี สงมอบ
งานไดตรงเวลา

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)474/2559  
 ลงวันที่ 8/11/2559

12 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึก Zebra
 Iseries Monochrom 
Ribbon Black จํานวน 50 
มวน โดยวิธีตกลงราคา

38,520.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส
ซิเนส โซลูชั่น แอนด 
เซอรวิสเซส จํากัด 
38,520.00 บาท

บริษัท แอดวานซ 
บิสซิเนส โซลูชั่น 
แอนด เซอรวิสเซส
 จํากัด 38,520.00
  บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)475/2559  
 ลงวันที่ 8/11/2559

13 ขออนุมัติจัดซื้อหมึก
เครื่องพิมพ ย่ีหอ HP รุน 
Officejet 7500A จํานวน 115
 กลอง โดยวิธีตกลงราคา

100,000.00 _ วิธีตกลงราคา หจก. แอล.เอส.บี.เทรด
ด้ิง 94,127.90  บาท 
บริษัท โกฟซัพพลาย 
จํากัด 99,007.10 บาท

บริษัท แอล.เอส.
บี.เทรดด้ิง 
94,127.90 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)476/2559  
 ลงวันที่ 9/11/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14 ขออนุมัติจัดจางรื้อถอนและ
ขนยายเครื่องATM ของสาขา
สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน 
แหลมฉบัง

6,634.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท  โกมล เวิรค 
จํากัด 6,634.00  บาท

บริษัท โกมล เวิรค
 จํากัด 6,634.00 
 บาท

บริษัทมีความ
ชํานาญ และ
ผลงานที่ผาน
มาดี สงมอบ
งานไดตรงเวลา

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)477/2559  
 ลงวันที่ 9/11/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บริการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขระบบ
Centralized firewall and 
security policy 
Management โดยวิธี
ประกวดราคา ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส(e-Auction)

9,737,000.00 9,737,000.00 วิธีประกวดราคา บริษัท อินเตอรเนชั่ล
แนล เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
9,470,000.00  บาท 
บริษัท เน็กซเทค เอเชีย 
จํากัด 9,580,000.00 
บาท                          
บริษัท มินท คอร
ปอเรชั่น จํากัด 
9,610,000.00 บาท

บริษัท อินเตอร
เนชั่ลแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
9,470,000.00  
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่ 
จพ.(สจส.)478/2559  
 ลงวันที่ 9/11/2559

16 ขออนุมัติจัดจางบริการ
ตรวจสอบขอมูลนิติบุคคล
ของบริษัท บิซิเนส ออนไลน 
จํากัด (มหาชน)

49,113.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท บิซิเนส ออนไลน
 จํากัด (มหาชน) 
49,113.00  บาท

บริษัท บิซิเนส 
ออนไลน จํากัด 
(มหาชน) 
49,113.00  บาท

จางตอเนื่อง
จากบริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส)479/2559   
 ลงวันที่ 9/11/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17 ขออนุมัติจางขนยายและ
ติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร
และอุปกรณสื่อสาร สาขาเม
กาบางนา โดยวิธีตกลงราคา

26,750.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด
 26,750.00  บาท

บริษัท ทริปเปล 
เอ็ม ซิสเต็มส 
เทคโนโลยี จํากัด 
26,750.00  บาท

บริษัทมีความ
ชํานาญ และ
ผลงานที่ผาน
มาดี สงมอบ
งานไดตรงเวลา

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)480/2559  
 ลงวันที่ 10/11/2559

18 ขออนุมัติจางซอมแซมแกไข
เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) รถ
 Mobile ขนาด 3 KVA จํานวน
 1 เครื่อง ของฝายสาขากทม.
 และปริมณฑล 1 โดยวิธีตก
ลงราคา

26,750.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ยูนิทรีโอ 
เทคโนโลยี จํากัด 
26,750.00  บาท

บริษัท ยูนิทรีโอ 
เทคโนโลยี จํากัด 
26,750.00  บาท

จางจากบริษัท
เดิม

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)481/2559  
 ลงวันที่ 10/11/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 ขอสั่งซื้อและสั่งจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เครื่องจายกระแสไฟฟา
แบบตอเนื่อง (UPS) ขนาด 
10KVA จํานวน 1 เครื่อง 
สําหรับสาขายอยเซ็นทรัล 
พลาซา  ปนเกลา

420,000.00 420,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยูนิทรีโอ 
เทคโนโลยี จํากัด 
418,477.00  บาท

บริษัท ยูนิทรีโอ 
เทคโนโลยี จํากัด 
418,477.00  บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  
จพ.(สจส.)482/2559
ลงวันที่ 11/11/2559

20 ขออนุมัติเชาใชบริการวงจร
สื่อสารขอมูล สํารอง ความเร็ว
 1 Mbps จํานวน 1 วงจร 
สําหรับสาขายอยเซ็นทรัล 
พลาซา  ปนเกลา

206,200.00 206,200.00 วิธีพิเศษ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 205,200.00 
 บาท

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) 
205,200.00  บาท

เชาจากบริษัท
เดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           
 จพ.(สจส.)483/2559  
 ลงวันที่ 11/11/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 ขออนุมัติเชาใชบริการวงจร
สื่อสารขอมูล หลักความเร็ว 
1Mbps จํานวน 1 วงจร 
สําหรับสาขายอยเซ็นทรัล 
พลาซา  ปนเกลา   

294,000.00 294,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล 
คอนเวอรเจนซ จํากัด
292,752.00  บาทบาท

บริษัท ทรู ยูนิ
เวอรแซล คอน
เวอรเจนซ จํากัด 
292,752.00  บาท

เชาจากบริษัท
เดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           
 จพ.(สจส.)484/2559  
 ลงวันที่ 11/11/2559

22 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บริการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขอุปกรณ
สื่อสารขอมูล โดยวิธีพิเศษ  
สําหรับสาขายอยเซ็นทรัล 
พลาซา  ปนเกลา

750,000.00 750,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อินเตอรเนชั่น
แนล เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด 743,552.00  บาท

บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด 
743,552.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อและสั่งจาง
เลขที่ จพ.(สจส.)
485/2559  ลงวันที่
11/11/2559

23 ขออนุมัติจางขนยายและ
ติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร 
สาขาสวนอุตสาหกรรม
สหพัฒนแหลมฉบัง และ
สาขาปลวกแดง โดยวิธีตกลง
ราคา

42,800.00               _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด 
 42,800.00  บาท

บริษัท ทริปเปล 
เอ็ม ซิสเต็มส 
เทคโนโลยี จํากัด 
 42,800.00 บาท

บริษัทมีความ
ชํานาญ และ
ผลงานที่ผาน
มาดี สงมอบ
งานไดตรงเวลา

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)490/2559  
 ลงวันที่ 14/11/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 ขออนุมัติจัดซื้อลิขสิทธิ์ ดีบี
ฟอนต รุน DB Heavent 56 
สไตล โดยวิธีตกลงราคา

107,000.00 107,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ดีบี ดีไซน จํากัด
 96,300.00  บาท

บริษัท ดีบี ดีไซน 
จํากัด 96,300.00 
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)491/2559  
 ลงวันที่ 15/11/2559

25 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกพิมพ
สําหรับเครื่องพริ้นเตอร ย่ีหอ 
HP จํานวนรวม 315 กลอง  
โดยวิธีพิเศษ

2,023,750.00 2,023,749.85 วิธีพิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จํากัด   
 2, 023,749.85 บาท

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด       
2,023,749.85 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
 จพ.(สจส.)492/2559  
 ลงวันที่ 15/11/2559

26 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร
ขอมูล จํานวน 63วงจร จาก
บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซลคอน
เวอรเจนซ จํากัด โดยวิธีพิเศษ

4,098,528.00 4,098,528.00  วิธีพิเศษ บรษัท ทรู ยูนิเวอร
แซลคอนเวอรเจนซ 
จํากัด 4,098,528.00  
บาท

บรษัท ทรู ยูนิ
เวอรแซลคอนเวอร
เจนซ จํากัด
4,098,528.00  
บาท

เชาตอเนื่อง
จากบริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่          
จพ.(สจส.493/2559    
 ลงวันที่ 15/11/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร
ขอมูล จํานวน 124 วงจร โดย
วิธีพิเศษ

7,384,286.40 7,384,286.40  วิธีพิเศษ บรษัท ยูไนเต็ด อินฟอร
เมชั่น ไฮเวย จํากัด  
7,384,284.00  บาท

บรษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอรเมชั่น 
ไฮเวย จํากัด  
7,384,284.00  
บาท

เชาตอเนื่อง
จากบริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่          
จพ.(สจส.494/2559  
ลงวันที่ 15/11/2559

28 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ ย่ีหอ  SAMSUNG
 วงเงินไมเกิน 7,500,000 บาท
 โดยวิธีพิเศษ

7,500,000.00 7,500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด  7,500,000.00  
บาท

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด  
7,500,000.00  
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)502/2559  
 ลงวันที่ 16/11/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

29 ขออนุมัติจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
โปรแกรม AcuLearn  จัดทํา
สื่อ   อิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
จัดการความรู (Knowledge 
Management) เปนเวลา 3 ป
 โดยวิธีพิเศษ

558,540.00 558,540.00 วิธีพิเศษ บริษัท มัลติมีเดีย
เทคโนโลยี จํากัด 
558,540.00  บาท

บริษัท มัลติมีเดีย
เทคโนโลยี จํากัด 
558,540.00  บาท

วาจาง
ตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.) 503/2559
 ลงวันที่ 16/11/2559

30 ขออนุมัติวาจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขอุปกรณ NTP Server 
(Lantime GPS Time Server)
เปนระยะเวลา 1 ป โดยวิธีตก
ลงราคา

107,000.00 107,000.00        วิธีตกลงราคา บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 
จํากัด (มหาชน) 
107,000.00  บาท

บริษัท เอ็ม เอฟ อี
 ซี จํากัด (มหาชน)
 107,000.00  บาท

วาจาง
ตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)504/2559  
 ลงวันที่ 16/11/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31 ขอสั่งจางซอมแซมแกไข
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร 
จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลง
ราคา

5,875.37 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ริโก(ประเทศ
ไทย) จํากัด 5,875.37  
บาท

บริษัท ริโก
(ประเทศไทย) 
จํากัด 5,875.37  
บาท

ตองการความ
รวดเร็วในการ
ซอมแซมแกไข
 อีกทั้งบริษัทมี
ความชํานาญ
 มีอะไหลพรอม

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.) 506/2559 
 ลงวันที่ 18/11/2559

32 ขออนุมัติจัดซื้อฮารดดิสก
เซิรฟเวอร จํานวน 1ลูก 
ใหกับฝายวิชาการและ
เผยแพร โดยวิธีตกลงราคา

17,120.00 _ วิธีตกลงราคา ราน ฮารด ดิสก 
เซิรฟเวอร 17,120.00  
บาท

ราน ฮารด ดิสก 
เซิรฟเวอร 
17,120.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)507/2559  
 ลงวันที่ 21/11/2559

33 ขออนุมัติจัดจางปรับปรุง
ระบบการจัดการความรู
ออนไลน ระยะที่ 3 โดยวิธี
พิเศษ

3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โกโพเมโล จํากัด 
 2,744,322.00  บาท

บริษัท โกโพเมโล 
จํากัด  
2,744,322.00  
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.) 508/2559 
 ลงวันที่ 21/112559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

34 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึก 
Compuprint SP40 Plus 
จํานวน 840 กลอง โดยวิธี
พิเศษ

522,000.00 521,304.00        วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 521,304.00  
บาท บริษัท พีอารเอ็น 
เทคโนโลยี จํากัด 
530,292.00 บาท

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
521,304.00  บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)509/2559  
 ลงวันที่ 21/11/2559

35 ขออนุมัติจัดจางทําของที่
ระลึก Flash Drive Card 
จํานวน 500 อัน  สําหรับงาน
 KM Day 2016  โดยวิธีตกลง
ราคา

100,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เอ็น เค โฟน 
จํากัด 99,510.00  บาท

บริษัท เอ็น เค 
โฟน จํากัด 
99,510.00  บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.) 510/2559 
 ลงวันที่ 21/11/2559

36 ขออนุมัติจัดซื้อ Drum 
IMAGING UNIT ย่ีหอ HP 
LaserJet  Pro MFP M177 fw
  จํานวน 1 ชุด โดยวิธีตกลง
ราคา

3,210.00 _ วิธีตกลงราคา จากบริษัท เอส.เค.ออโต
เมชั่น จํากัด 3,210.00 
 บาท

จากบริษัท เอส.
เค.ออโตเมชั่น 
จํากัด 3,210.00  
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.) 513/2559 
 ลงวันที่ 22/11/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

37 ขออนุมัติจางขนยายและ
ติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร
ของสาขาสัตหีบกลับพื้นที่ทํา
การจริง โดยวิธีตกลงราคา

20,330.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม 
เทคโนโลยี จํากัด 
20,330.00  บาท

บริษัท ทริปเปล 
เอ็ม เทคโนโลยี 
จํากัด 20,330.00 
 บาท

บริษัทมีความ
ชํานาญ และ
ผลงานที่ผาน
มาดี รวดเร็ว

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.) 514/2559 
 ลงวันที่ 22/11/2559

38  ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพ ย่ีหอ HP 
Color LaserJet CP350n 
และ ย่ีหอ HP Deskjet 9860 
 จํานวนรวม 6 กลอง โดยวิธี
ตกลงราคา

25,000.00 _ วิธีตกลงราคา หางหุนสวน จํากัด แอล.
เอส.บี.เทรดด้ิง 
24,568.27  บาท

หางหุนสวน จํากัด
 แอล.เอส.บี.เทรด
ด้ิง 24,568.27 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.) 515/2559 
 ลงวันที่ 22/11/2559

39 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร ย่ีหอ Fujitsu รุน 
Fi-7140 จํานวน 9 เครื่อง 
สําหรับระบบ    OMINIDOCS
 โดยวิธีพิเศษ

252,000.00 241,713.00 วิธีพิเศษ บริษัท ริโก(ประเทศ
ไทย) จํากัด 241,713   
บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 243,000.00  บาท

บริษัท ริโก
(ประเทศไทย) 
จํากัด 
241,713.00  บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.) 517/2559 
 ลงวันที่ 25/11/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

40 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Tablet 
 จํานวน 2 เครื่อง พรอม
อุปกรณเชื่อมตอ ใหกับฝาย
วิชาการและเผยแพร  โดยวิธี
ตกลงราคา

33,000.00               _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
32,260.50  บาท

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 32,260.50 
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.) 518/2559 
 ลงวันที่ 29/11/2559

41 ขออนุมัติวาจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
 Hardware และ Software 
ระบบ  GHBMAIL เปน
ระยะเวลา 2 ป โดยวิธีพิเศษ

1,741,574.00 1,741,574.00 วิธีพิเศษ บริษัท ฟูจิตสึ  (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
1,723,384.80  บาท

บริษัท ฟูจิตสึ  
(ประเทศไทย) 
จํากัด 
1,713,540.80  
บาท

วาจาง
ตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.) 520/2559 
 ลงวันที่ 29/11/2559

42 ขออนุมัติจัดซื้อ Tablet ย่ีหอ 
Apple รุน iPad  Mini 4 ของ
ฝายทรัพยากรบุคคล จํานวน 
1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

23,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด (มหาชน) 
22,898.00  บาท

บริษัท เอส พี วี 
ไอจํากัด (มหาชน)
 22,898.00  บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
 จพ.(สจส.) 521/2559 
 ลงวันที่ 30/11/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

43 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บริการบํารุงรักษา Hardware
 และ Software เพื่อรองรับ
ระบบงาน  เรงดวน ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-Auction)

7,700,000.00 7,700,000.00 วิธีประกวดราคา บริษัท สตรีม ไอ.ท.ี 
คอนซัลต้ิง จํากัด 
7,490,000.00  บาท   
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 
จํากัด (มหาชน) 
7,635,000.00  บาท

บริษัท สตรีม ไอ.
ท.ี คอนซัลต้ิง 
จํากัด 
7,490,000.00  
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  
จพ.(สจส.)522/2559 
 ลงวันที่ 30/11/2559


