
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 ขอวาจางใหบริการประกัน

เครื่องแมคอินทอช พรอม

อุปกรณ จํานวน 6 เครื่อง เปน

ระยะเวลา 1 ป

48,150.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน)  

48,150.00

บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน)  

48,150.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)25/2559   

ลงวันที่ 2/2/2559

2 การเชาคอมพิวเตอร และ

เครื่องพิมพ ระยะเวลาเชา 5 ป

 โดยวิธีการประกวดราคา 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

(e-Auction)

138,000,000.00 137,994,060.00 วิธีประกวดราคา

 (e-Auction)

บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 

(มหาชน) 

118,160,000.00    

บริษัท พอยทไอที คอน

ซัลทิ่ง จํากัด 

120,950,000.00    

บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

125,212,213.00

บริษัท เอสวีโอเอ 

จํากัด (มหาชน) 

117,278,100.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด

ใบสั่งเชาเลขที่           

 จพ.(สจส.)26/2559   

ลงวันที่ 2/2/2559

3 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร

ขอมูล จํานวน 26 วงจร จาก

บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ท

เวอรค คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด

 โดยวิธีพิเศษ

3,050,000.00 3,050,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท แอดวานซ ดาตา

เน็ทเวอรค คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 

3,043,080.00

บริษัท แอดวานซ 

ดาตาเน็ทเวอรค 

คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

 3,043,080.00

เชาตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           

 จพ.(สจส.)27/2559   

ลงวันที่ 2/2/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มีนาคม 2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มีนาคม 2559

4 ขออนุมัติจางขนยายและ

ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร

และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 

ฝายวิเคราะหสินเชื่อรายยอย 

โดยวิธีตกลงราคา

23,540.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปลเอ็ม ซิส

เต็มส เทคโนโลยี จํากัด 

 23,540.00

บริษัท ทริปเปลเอ็ม 

ซิสเต็มส เทคโนโลยี 

จํากัด  23,540.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)28/2559   

ลงวันที่ 3/2/2559

5 ขออนุมัติจางขนยายและ

ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร

และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 

ฝายลูกคาสัมพันธ โดยวิธีตก

ลงราคา

25,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส

เต็มส เทคโนโลยี จํากัด

 25,000.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม 

ซิสเต็มส เทคโนโลยี 

จํากัด 25,000.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)29/2559   

ลงวันที่ 5/2/2559

6 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร Notebook ยี่หอ

 ยี่หอ Dell รุน Inspiron 5559 

(W560620TH) จํานวน 1 

เครื่อง ใหกับสํานักพระราม 9 

โดยวิธีตกลงราคา

30,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด  28,141.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด  28,141.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)30/2559   

ลงวันที่ 9/2/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มีนาคม 2559

7 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ 

และกระดาษ สําหรับ

เครื่องพิมพรุน Epson Stylus

 Pro 9890 และสําหรับ

เครื่องพิมพ Epson Stylus 

Pro 4900

70,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน) 

66,768.00

บริษัท เอส พี วี ไอ 

จํากัด (มหาชน) 

66,768.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)31/2559   

ลงวันที่ 10/2/2559

8 ขออนุมัติจัดซื้อ DRUM (ถาด

รองหมึก) เพื่อใชกับ

เครื่องโทรสาร ยี่หอ Brother 

ของฝายธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส โดยวิธีตกลง

ราคา

8,560.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร จํากัด 

8,560.00

 บริษัท ที.เอ็น แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร จํากัด 

8,560.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)37/2559   

ลงวันที่ 15/2/2559

9 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเพื่อ

ใชกับเครื่องโทรสาร ยี่หอ 

Ricoh จํานวน 6 ตลับ

10,914.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด 10,914.00

บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

10,914.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)38/2559   

ลงวันที่ 15/2/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มีนาคม 2559

10 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ

สําหรับเครื่องพิมพ ยี่หอ 

Ricoh รุน SP C252DN 

จํานวน 4 ตลับ โดยวิธีพิเศษ

17,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด 16,873.90

บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

16,873.90

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)35/2559   

ลงวันที่ 15/2/2559

11 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Printer

 จํานวน 1 เครื่อง พรอม

อุปกรณ ใหกับฝายบริหาร 

NPA โดยวิธีตกลงราคา

160,000.00 159,430.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ จํา

จัด (มหาชน) 

141,240.00

บริษัท เอส พี วี ไอ 

จําจัด (มหาชน) 

141,240.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)39/2559   

ลงวันที่ 18/2/2559

12 ขออนุมัติวาจางบริษัท เวิลด

ไวด ซิสเต็มส จาํกัด ซอม

เครื่องคอมพิวเตอร Notebook

    ยี่หอ HP  รุน Probook 

4440s โดยวิธีตกลงราคา

12,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เวิลดไวด ซิส

เต็มส จํากัด 11,235.00

บริษัท เวิลดไวด ซิส

เต็มส จํากัด 

11,235.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)40/2559   

ลงวันที่ 19/2/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มีนาคม 2559

13 ขออนุมัติวาจางบํารุงรักษา

และซอมแซมแกไขอุปกรณ 

Disk Storage SAN รวมถึง

การ Upgrade Disk and 

Cache Memory for 9985V 

at DRC โดยวิธีพิเศษ

3,260,000.00 3,260,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย 

จํากัด 3,260,000.00

บริษัท ยิบอินซอย 

จํากัด 3,200,000.00

วาจางตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)41/2559   

ลงวันที่ 23/2/2559

14 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก ยี่หอ 

SAMSUNG รุน ML-D4550B

 จํานวน 45 กลอง และรุน 

MLT-D307E จํานวน 70 

กลองโดยวิธีพิเศษ

1,000,000.00 992,211.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 992,211.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด 992,211.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)42/2559   

ลงวันที่ 24/2/2559

15 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพ Passbook Tally 

รุน 5040 จํานวน 500 กลอง 

โดยวิธีพิเศษ

240,750.00 240,750.00 วิธีพิเศษ บริษัท กนกสิน เอกซ

ปอรต อิมปอรต จํากัด 

240,750.00

บริษัท กนกสิน เอกซ

ปอรต อิมปอรต 

จํากัด 240,750.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไม

เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)46/2559   

ลงวันที่ 25/2/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มีนาคม 2559

16 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ

บัตรชําระหนี้เงินกู จํานวน 1 

เครื่อง สําหรับสาขายอยทุงสง

 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.)47/2559   

ลงวันที่ 25/2/2559

17 ขออนุมัติจัดจางขนยายและ

ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร

และอุปกรณ Network ของ

ฝายธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

และฝายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ 

โดยวิธีตกลงราคา

33,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปลเอ็ม ซิส

เต็มส เทคโนโลยี จํากัด

 33,000.00

บริษัท ทริปเปลเอ็ม 

ซิสเต็มส เทคโนโลยี 

จํากัด 33,000.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)48/2559   

ลงวันที่ 25/2/2559

18 ขออนุมัติวาจางบริษัท แวค รี

เสิรช จํากัด ซอมเครื่อง 

Scanner รุน A300 โดยวิธี

ตกลงราคา

5,350.00 วิธีตกลงราคา บริษัท แวค รีเสิรช 

จํากัด 5,350.00

บริษัท แวค รีเสิรช 

จํากัด 5,350.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)56/2559   

ลงวันที่ 29/2/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มีนาคม 2559

19 ขออนุมัติจางขนยายเครื่อง

ปรับสมุดคูฝากอัตโนมัติ 

(Passbook Update) จาก

ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ ชั้น 19 อาคาร

 2 ไปติดตั้งบริเวณปอมรักษา

ความปลอดภัยดานหนา

ธนาคาร

5,000.00 วิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด มณี

วัฒนา ลอจิสติกส 

7,169.00                 

บริษัท โกมล เวิรค 

จํากัด 7,490.00          

 บริษัท พรอมเซอรวิส

แอนดซัพพลาย จํากัด 

4,815.00

บริษัท พรอมเซอรวิส

แอนดซัพพลาย 

จํากัด 4,815.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)57/2559   

ลงวันที่ 29/2/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มีนาคม 2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มีนาคม 2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มีนาคม 2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มีนาคม 2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 มีนาคม 2559


