
แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอาน
บารโคด (Barcode Reader)
 CINO F680 จํานวน 2 เครื่อง
 โดยวิธีตกลงราคา

4,800.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท  ไบนารี เทค จํากัด
 4,800.00 บาท

บริษัท  ไบนารี 
เทค จํากัด 
4,800.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)525/2559 
ลงวันที่ 1/12/2559

2 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Smart 
Card Reader รุน ACR39U  
จํานวน 12 เครื่อง  โดยวิธีตก
ลงราคา

13,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท เดอะ คอมพีท 
เทคโนโลยี จํากัด 
12,840.00 บาท

บริษัท เดอะ คอม
พีท เทคโนโลยี 
จํากัด 12,840.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ. (สจส.)526/2559
ลงวันที่ 6/12/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอาน    
บารโคด (Barcode Reader)
 CINO F680 จํานวน 6 เครื่อง
 โดยวิธีตกลงราคา

14,400.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไบนารี เทค จํากัด 
14,400.00 บาท

บริษัท ไบนารี เทค
 จํากัด 14,400.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ(สจส.)527/2559  
ลงวันที่ 6/12/2559

4 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร ยี่หอ Fuji Xerox 
รุน DocuMata 4830 
Scanner จํานวน 1 เครื่อง 
ใหกับฝายประเมินราคา
หลักทรัพย

145,000.00         140,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีรอกซ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
129,898.00 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีรอกซ 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 
129,898.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)530/2559 
ลงวันที่ 7/12/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร, External 
Harddisk, ชุดสรางภาพ 
(Drum Imaging) ใหกับฝาย
บริหาร NPA โดยวธีตกลง
ราคา

14,500.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 14,350.00 บาท

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
14,350.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่             
 จพ.(สจส.)531/2559 
 ลงวันที่ 9/12/2559

6 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอาน
บารโคด Barcode Reader 
จํานวน 76 เครื่อง โดยวิธีตก
ลงราคา

182,400.00 182,400.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ไบนารี เทค จํากัด 
182,400.00 บาท

บริษัท ไบนารี เทค
 จํากัด 
182,400.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)535/2559 
ลงวันที่ 9/12/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Printer
 สี ยี่หอ HP LaserJet Pro 
MFP M177fw จํานวน 1 
เครื่องใหกับฝายบริหาร NPA 
โดยวิธีตกลงราคา

15,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน) 14,190.00บาท

บริษัท ซีโอแอล 
จํากัด (มหาชน) 
14,190.00บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)536/2559   
  ลงวันที่ 9/12/2559

8 ขออนุมัติจัดซื้อลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร (Enterprise user 
ID Based Certificate ) 
ประจําเดือน    กันยายน 
2559- กันยายน 2561 จํานวน
 6 Certificate

13,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี 
จํากัด  12,840.00 บาท

บริษัท ไทยดิจิทัล 
ไอดี จํากัด  
12,840.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)537/2559 
ลงวันที่ 9/12/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 ขออนุมัติจัดซื้อและจาง
บํารุงรักษา UPS ขนาด 10 
KVA จํานวน 1 เครื่อง 
สําหรับสาขายอย เซ็นทรัล
พลาซา ขอนแกน สังกัดฝาย
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

443,729.00 443,729.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี
 จํากัด 443,729.00 บาท

บริษัท ยูนิทรีโอ 
เทคโนโลยี จํากัด 
443,729.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  
 จพ.(สจส.)538/2559
 ลงวันที่ 13/12/2559

10 ขออนุมัติจัดซื้อจาง
บํารุงรักษาอุปกรณสื่อสาร 
สําหรับสาขายอย เซ็นทรัล
พลาซา ขอนแกน สังกัดฝาย
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

743,552.00 743,552.00 วิธีพิเศษ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 
743,552.00 บาท

บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด 
743,552.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่ 
จพ.(สจส.539/2559   
ลงวันที่ 13/12/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 ขออนุมัติจัดเชาวงจรสื่อสาร
ขอมูลหลักเปนเวลา 3 ป
สําหรับสาขายอย เซ็นทรัล
พลาซา ขอนแกน สังกัดฝาย
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

277,344.00 277,344.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร
เมชั่น ไฮเวย จํากัด 
277,344.00 บาท

บริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอรเมชั่น 
ไฮเวย จํากัด 
277,344.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งเชาเลขที่          
จพ.(สจส.540/2559  
ลงวันที่ 13/12/2559

12 ขออนุมัติจัดเชาวงจรสื่อสาร
ขอมูลสํารอง เปนเวลา 3 ป 
สําหรับสาขายอย เซ็นทรัล
พลาซา ขอนแกน สังกัดฝาย
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม 
จํากัด(มหาชน)  
205,200.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งเชาเลขที่           
 จพ.(สจส.)541/2559
 ลงวันที่ 13/12/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 ขออนุมัติจัดจางปรับปรุง
ระบบวารสาร ธอส.

700,000.00 700,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไอซีเว็บ จํากัด 
749,000.00

บริษัท ไอซีเว็บ 
จํากัด 700,000.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)542/2559 
ลงวันที่ 6/12/2559

14 ขออนุมัติวาจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เครื่องบริการเงินดวนอัตโนมัติ
 (ATM) ยี่หอ NCR จํานวน 15
 เครื่อง เปนระยะเวลา 3 ป 
โดยวิธีพิเศษ

1,790,000.00 1,790,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 
(มหาชน) 1,789,875.00 
บาท

บริษัท เอสวีโอเอ 
จํากัด (มหาชน) 
1,789,875. 00 
บาท

วาจาง
ตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส)544/2559   
 ลงวันที่ 13/12/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 ขออนุมัติจัดซื้อแฟลชไดรฟ 
(Flash Drive) PVC 3 มิติ 
ความจุ 16GB จํานวน 500 
ชิ้น โดยตกลงราคา

160,500.00         160,500.00 วิธีตกลงราคา บริษัท พรีเมี่ยม เพอรเฟค
 จํากัด 160,500.00 บาท

บริษัท พรีเมี่ยม 
เพอรเฟค จํากัด 
160,500.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)545/2559  
 ลงวันที่ 14/12/2559

16 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ 
Passbook จํานวน 4 เครื่อง 
สําหรับสาขายอยเซ็นทรัล 
พลาซา ปนเกลา

134,000.00 134,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 
134,000.00 บาท

บริษัท ยิบอินซอย
 จํากัด 
134,000.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่           
จพ.(สจส.)546/2559 
ลงวันที่ 14/12/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอาน
บารโคด (Barcode Reader) 
ยี่หอ CINO รุน F680 จํานวน
 4 เครื่อง สําหรับสาขายอย
เซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา

9,600.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไบนารี เทค จํากัด 
9,600.00 บาท

บริษัท ไบนารี เทค
 จํากัด 9,600.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.547/2559   
ลงวันที่ 14/12/2559

18 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอาน
บัตรSmart Card Reader 
ยี่หอ ACS รุน ACR39U 
จํานวน 4 เครื่อง สําหรับ
สาขายอยเซ็นทรัล พลาซา 
ปนเกลา

4,280.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เดอะ คอมพีท 
เทคโนโลยี จํากัด 
4,280.00 บาท

บริษัท เดอะ คอม
พีท เทคโนโลยี 
จํากัด 4,280.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)548/2559 
ลงวันที่ 14/12/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ
บัตรชําระหนี้เงินกู ยี่หอ 
Zebra รุน ZXP3 Single 
sided จํานวน 1 เครื่อง 
สําหรับสาขายอยเซ็นทรัล 
พลาซา ปนเกลา

49,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส
 โซลูชั่น แอนด เซอรวิสเซส
 จํากัด 48,449.98 บาท

บริษัท แอดวานซ 
บิสซิเนส โซลูชั่น 
แอนด เซอรวิสเซส
 จํากัด 48,449.98
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)549/2559 
ลงวันที่ 14/12/2559

20 ขออนุมัติจัดซื้อ Software 
License จํานวน 31 
Licenses โดยวิธีสอบราคา

500,000.00         407,103.00 วิธีสอบราคา บริษัท ดิเอ็นเตอรไพรสรี
ซอรสเทรนนิ่ง จํากัด 
377,509.00 บาท      
บริษัท จีเอเบิล จํากัด 
426,978.00 บาท

บริษัท ดิเอ็นเตอร
ไพรสรีซอรสเทรน
นิ่ง จํากัด 
377,509.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาต่ําสุด
และไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่           
จพ.(สจส.)550/2559  
 ลงวันที่ 15/12/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 ขออนุมัติจัดซื้อ Server 
สําหรับจัดทําสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อการ
จัดการความรู (Knowledge 
Management) โดยวิธีพิเศษ

600,000.00 556,560.50 วิธีพิเศษ บริษัท เซอรวิสแอนดคอน
ซัลติ้ง จํากัด 571,380.00
 บาท                         
บริษัท มัลติมีเดีย 
เทคโนโลยี จํากัด 
556,560.50บาท

บริษัท มัลติมีเดีย 
เทคโนโลยี จํากัด 
554,420.50บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาต่ําสุด
และไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ จพ.
(สจส.)551/2559   ลง
วันที่ 15/12/2559

22  ขออนุมัติจัดจางบริษัท แน็ปจี
โอ จํากัด เปนผูดําเนินการ
ระบบ Social Media 
Monitoring โดยวิธีพิเศษ

1,500,000.00 1,341,780.00 วิธีพิเศษ บริษัท แน็ป จีโอ จํากัด 
1,078,560.00 บาท    
บริษัท  เอ ไอ ซิสเต็ม 
จํากัด 1,187,700.00 บาท

บริษัท แน็ป จีโอ 
จํากัด 
1,078,560.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาต่ําสุด
และไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           
 จพ.(สจส.)552/2559
ลงวันที่ 16/12/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับ
สมุดคูฝากอัตโนมัติ (PBM) 
จํานวน 1 เครื่อง ของสาขา
สมารท โดยวิธีตกลงราคา

126,259.00 126,259.00 วิธีตกลงราคา จากบริษัท พอยท ไอที 
คอนซัลทิ่ง จํากัด 
126,259.00บาท

จากบริษัท พอยท 
ไอที คอนซัลทิ่ง 
จํากัด 
126,259.00บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาต่ําสุด
และไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)553/2559 
ลงวันที่ 16/12/2559

24 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางบริการ
บํารุงรักษาเครื่องพิมพ 
Passbook จํานวน 3 เครื่อง 
เปนเวลา 4 ป

140,700.00 140,700.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 
140,700.00 บาท

บริษัท ยิบอินซอย
 จํากัด 
140,700.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อจางเลขที่      
 จพ.(สจส)554/2559 
ลงวันที่ 16/12/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอาน
บารโคด (Barcode Reader) 
จํานวน 3 เครื่อง

7,200.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไบนารี เทค จํากัด 
7,200.00 บาท

บริษัท ไบนารี เทค
 จํากัด 7,200.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่           
จพ.(สจส.)555/2559  
 ลงวันที่ 16/12/2559

26 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอาน
บัตรSmart Care Reader  
จํานวน 5 เครื่อง

5,350.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เดอะ คอมพีท 
เทคโนโลยี จํากัด  
5,350.00 บาท

บริษัท เดอะ คอม
พีท เทคโนโลยี 
จํากัด  5,350.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)556/2559 
ลงวันที่ 16/12/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 ขออนุมัติจัดจางการ
ใหบริการบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงแกไข Software 
Licenses สําหรับ SAS 
Credit Scoring เปนเวลา 1 ป

6,800,000.00 4,713,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โลคัส เทเลคอมมู
นิเคชั่น อิงค จํากัด 
4,713,000.00 บาท

บริษัท โลคัส เทเล
คอมมูนิเคชั่น อิงค
 จํากัด 
4,700,000.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)557/2559
ลงวันที่ 16/12/2559

28 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Printer
 สี  lnkjet ยี่หอ Canon รุน 
Pixma Pro 10 จํานวน 1 
เครื่อง ใหกับฝายการตลาด
และพันธมิตร โดยวิธีตกลง
ราคา

16,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท แกรนด 
คอมพิวเตอร จํากัด 
15,943.00 บาท

บริษัท แกรนด 
คอมพิวเตอร 
จํากัด 15,943.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)561/2559 
ลงวันที่21/12/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

29 ขออนุมัติวาจางบริการ
บํารุงรักษาอุปกรณระบบ IP 
Address  Management 
Server Zone ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction)

7,500,000.00 7,500,000.00 วิธีประกวดราคา บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 
7,295,000.00 บาท   
บริษัท รูธ วิคเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
7,330,000.00บาท        
บริษัท เน็กซเทค เอเชีย 
จํากัด 7,400,000.00 บาท

บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด 
7,295,000.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาต่ําสุด
และไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)562/2559 
ลงวันที่ 22/12/2559

30 ขออนุมัติจัดซื้อ Flash Drive 
ใหกับฝายสาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ฝายสาขาภาคเหนือ โดยวิธี
ตกลงราคา

10,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 8,811.45 บาท

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
8,811.45 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)570/2559 
ลงวันที่ 23/12/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31 ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องพิมพ 
Passbook ยี่หอ Tally รุน 
T5040 จํานวน 3 เครื่อง 
สําหรับการเปดสาขาเซ็นทรัล
 พลาซา ขอนแกน โดยวิธีตก
ลงราคา

           33,500.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 
33,500.00 บาท

บริษัท ยิบอินซอย
 จํากัด 33,500.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)571/2559 
ลงวันที่ 26/12/2559

32 ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องอาน
บัตร Smart Card Reader 
ยี่หอ ACS รุน ACR39U 
จํานวน 4 เครื่อง สําหรับการ
เปดสาขาเซ็นทรัล พลาซา 
ขอนแกน  โดยวิธีตกลงราคา

             4,300.00            _ วีธีตกลงราคา บริษัท เดอะ คอมพีท 
เทคโนโลยี จํากัด           
4,280.00 บาท

บริษัท เดอะ คอม
พีท เทคโนโลยี 
จํากัด           
4,280.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)572/2559 
ลงวันที่ 26/12/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

33 ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องอาน
บารโคด (Barcode Reader)
 CINO F680 จํานวน 1 เครื่อง
 สําหรับการเปดสาขาเซ็นทรัล
 พลาซา ขอนแกน โดยวิธีตก
ลงราคา

             2,400.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไบนารี เทค จํากัด 
2,400.00 บาท

บริษัท ไบนารี เทค
 จํากัด 2,400.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)573/2559 
ลงวันที่ 26/12/2559

34 ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องพิมพ
บัตรชําระหนี้เงินกู จํานวน 1 
เครื่อง สําหรับการเปดสาขา
เซ็นทรัล พลาซา ขอนแกน 
โดยวิธีตกลงราคา

           49,000.00            _ วีธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส
 โซลูชั่น แอนด เซอรวิสเซส
 จํากัด          48,449.98 
บาท

บริษัท แอดวานซ 
บิสซิเนส โซลูชั่น 
แอนด เซอรวิสเซส
 จํากัด   
48,449.98 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)574/2559 
ลงวันที่ 26/12/2559

35 ขออนุมัติเชาใชบริการ
โทรศัพทพื้นฐาน และเชาใช
บริการ Hi-Speed Internet 
จํานวน 13 วงจร ใหกับ
ผูบริหาร

         106,405.08         106,405.08 วิธีตกลงราคา บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน)           
106,405.08 บาท

บริษัท ทรู คอร
ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 
106,405.08 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งเชาเลขที่           
 จพ.(สจส.)576/2559
 ลงวันที่ 29/12/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

36 ขออนุมัติเชาใชบริการ 
Hi-Speed Internet ADSL 
จํานวน 4 วงจร ใหกับผูบริหาร

           30,828.84            _ วิธีกรณีพิเศษ บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) 30,828.84 บาท

บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) 
30,828.84 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งเชาเลขที่           
 จพ.(สจส.)577/2559
 ลงวันที่ 29/12/2559


