
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ

สํารองขอมูลแบบแถบ

แมเหล็ก LTO5 จํานวน 420

 มวน  โดยวิธีพิเศษ

350,000.00 310,086.00        วิธีพิเศษ บริษัท กนกสิน เอกซ

ปอรต อิมปอรต จํากัด 

310,086.00             

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

332,556.00             

บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 365,362.20

บริษัท กนกสิน เอกซ

ปอรต อิมปอรต 

จํากัด 310,086.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ต่ําสุดและไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)158/2559

ลงวันที่ 1/6/2559

2 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึกบัตร 

GHB Pay Card ยี่หอ Zebra

 จํานวน 50 มวน โดยวิธีตก

ลงราคา

39,000.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

38,520.00

บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

38,520.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)159/2559

ลงวันที่ 1/6/2559

3 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Smart

 Card จํานวน 68 เครื่อง 

โดยวิธีตกลงราคา

47,600.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท คอนโทรล ดาตา 

(ประเทศไทย) จํากัด 

47,600.00

บริษัท คอนโทรล 

ดาตา (ประเทศไทย) 

จํากัด 47,600.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)160/2559

ลงวันที่ 1/6/2559

                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Smart

 Card จํานวน 127 เครื่อง 

โดยวิธีตกลงราคา

88,900.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท คอนโทรล ดาตา 

(ประเทศไทย) จํากัด 

88,900.00

บริษัท คอนโทรล 

ดาตา (ประเทศไทย) 

จํากัด 88,900.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)161/2559

ลงวันที่ 1/6/2559

5 ขออนุมัติจัดจางบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

 ดําเนินการยายวงจรสื่อสาร 

ของสาขายอยแฟชั่นไอสแลด

 โดยวิธีตกลงราคา

4,280.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) 4,280.00

บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) 4,280.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)162/2559

ลงวันที่ 1/6/2559

6 ขออนุมัติจัดจางบริษัท ทริป

เปล เอ็ม ซิสเต็มส เทคโนโลยี

 จํากัด ดําเนินการขนยาย

และติดตั้งอุปกรณ

คอมพิวเตอร ณ ศูนยบริการ

สินเชื่อนครหลวง สํานักงาน

ใหญ โดยวิธีตกลงราคา

44,940.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส

เต็มส เทคโนโลยี จํากัด

 44,940.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม 

ซิสเต็มส เทคโนโลยี 

จํากัด 44,940.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)163/2559

ลงวันที่ 2/6/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7 ขออนุมัติวาจางบริการ

บํารุงรักษาและซอมแซม

แกไขอุปกรณสําหรับ

ปรับปรุงระบบ Internet โดย

850,000.00 850,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท แอดวานซอิน

ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี 

จํากัด (มหาชน) 

850,000.00

บริษัท แอดวานซอิน

ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี

 จํากัด (มหาชน) 

850,000.00

วาจางตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)164/2559

ลงวันที่ 2/6/2559

8 ขออนุมัติจางขนยายและ

ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร, 

อุปกรณเน็ตเวิรค ของสาขา

ถนนโรจนะ โดยวิธีตกลงราคา

29,960.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปลเอ็ม ซิส

เต็มส เทคโนโลยี จํากัด

 29,960.00

บริษัท ทริปเปลเอ็ม 

ซิสเต็มส เทคโนโลยี 

จํากัด 29,960.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)167/2559

ลงวันที่ 7/6/2559

9 ขออนุมัติจัดจางบริษัท

ภายนอกขนยายวงจรสื่อสาร

หลัก ของสาขาโรจนะ โดย

วิธีตกลงราคา

7,704.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร

เมชั่น ไฮเวย จํากัด 

7,704.00

บริษัท ยูไนเต็ด อิน

ฟอรเมชั่น ไฮเวย 

จํากัด 7,704.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)168/2559

ลงวันที่ 7/6/2559

10 ขออนุมัติจัดจางบริษัท

ภายนอกยายวงจรสื่อสาร

สํารอง ของสาขาโรจนะ โดย

วิธีตกลงราคา

4,280.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด 

มหาชน 4,280.00

บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด 

มหาชน 4,280.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)169/2559

ลงวันที่ 7/6/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Smart

 Card จํานวน 16 เครื่อง 

โดยวิธีตกลงราคา

11,200.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท คอนโทรล ดาตา 

(ประเทศไทย) จํากัด 

11,200.00

บริษัท คอนโทรล 

ดาตา (ประเทศไทย) 

จํากัด 11,200.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)170/2559

ลงวันที่ 8/6/2559

12 ขออนุมัติจัดจาง ดร.ชาญชัย

 ทรัพยมณีวงศ ดําเนินการ

วิเคราะหผลกระทบงานขุด

ดินเพื่อกอสรางโครงสรางใต

ดินในเขตรถไฟฟา ของ

โครงการกอสรางศูนย

คอมพิวเตอรหลักของ

ธนาคาร โดยวิธีพิเศษ

500,000.00 439,920.00 วิธีพิเศษ ดร.ชาญชัย ทรัพยมณี

วงศ  439,919.80

ดร.ชาญชัย ทรัพย

มณีวงศ  439,919.80

เปนไปตาม

ขอกําหนดของ

ธนาคารและราคาไม

เกินงบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)171/2559

ลงวันที่ 10/6/2559

13 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก

สําหรับเครื่องพริ้นเตอร ยี่หอ

 SAMSUNG รุน 

MLT-D307E และรุน 

ML-D4550B จํานวน 207 

กลอง

1,829,764.20 1,829,764.20 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 1,829,764.20

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด 1,829,764.20

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)172/2559

ลงวันที่ 10/6/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกยี่หอ 

HP รุน Q7516A และรุน 

CE255XC จํานวน 156 กลอง

994,276.10 994,276.10 วิธีพิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

994,276.10

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากัด 994,276.10

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)173/2559

ลงวันที่ 10/6/2559

15 ขออนุมัติจัดจางซอมแซม

แกไขเครื่องปรับสมุดคูฝาก

อัตโนมัติ (Passbook 

Update) ของสาขาลําปาง 

โดยวิธีตกลงราคา

55,854.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท พอยท ไอที คอน

ซัลทิ่ง จํากัด 55,854.00

บริษัท พอยท ไอที 

คอนซัลทิ่ง จํากัด 

55,854.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)176/2559

ลงวันที่ 14/6/2559

16 ขออนุมัติซื้อ Drum Unit 

และตลับหมึก ยี่หอ Brother 

โดยวิธีตกลงราคา

42,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร จํากัด 

41,590.90

บริษัท ที.เอ็น แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร จํากัด 

41,590.90

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)177/2559

ลงวันที่ 15/6/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึก 

Compuprint SP40 Plus 

จํานวน 420 กลอง โดยวิธี

พิเศษ

300,000.00 260,652.00 วิธีพิเศษ บริษัท พีอารเอ็น 

เทคโนโลยี จํากัด 

274,134.00             

บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 260,652.00

 บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด 260,652.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ต่ําสุดและไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)178/2559

ลงวันที่ 17/6/2559

18 ขออนุมัติจัดซื้อ Flash Drive

 ความจุ 32 GB จํานวน 10 

อันใหกับฝายธุรกรรมการเงิน

 โดยวิธีตกลงราคา

3,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 2,675.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด 2,675.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งเชาเลขที่           

 จพ.(สจส.)180/2559

ลงวันที่ 22/6/2559

19 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร

ขอมูล จํานวน 102 วงจร 

โดยวิธีพิเศษ

5,910,808.84 5,910,808.84 วิธีพิเศษ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร

เมชั่น ไฮเวย จํากัด 

5,853,023.74

บริษัท ยูไนเต็ด อิน

ฟอรเมชั่น ไฮเวย 

จํากัด 5,853,023.74

เชาตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           

 จพ.(สจส.)181/2559

ลงวันที่ 23/6/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20 ขออนุมัติจัดจางซอมแซม

แกไขเครื่องปรับสมุดคูฝาก

อัตโนมัติ (Passbook 

Update) ของสาขาสุราษฎร

ธานี โดยวิธีตกลงราคา

60,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท พอยท ไอที คอน

ซัลทิ่ง จํากัด 59,064.00

บริษัท พอยท ไอที 

คอนซัลทิ่ง จํากัด 

59,064.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)197/2559

ลงวันที่ 23/6/2559

21 ขออนุมัติวาจางบริการ

บํารุงรักษาและซอมแซม

แกไขอุปกรณควบคุมการใช

งาน Internet โดย เปน

ระยะเวลา 3 ป วิธีพิเศษ

3,693,000.00 3,693,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท แอดวานซอิน

ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี 

จํากัด (มหาชน) 

3,693,000.00

บริษัท แอดวานซอิน

ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี

 จํากัด (มหาชน) 

3,693,000.00

วาจางตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)198/2559

ลงวันที่ 23/6/2559

22 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง

บริการบํารุงรักษาปาย

ประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส

 (LED Color Display) จาก

บริษัท โฟรซิสเตมส จํากัด 

โดยวิธีพิเศษ

2,652,500.00 2,652,500.00 วิธีพิเศษ บริษัท สกาย โอเพนนิ่ง 

จํากัด 3,019,900.00     

 บริษัท โฟรซิสเตมส 

จํากัด 2,755,806.40

บริษัท โฟรซิสเตมส 

จํากัด 2,620,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ต่ําสุดและไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)199/2559

ลงวันที่ 28/6/2559



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23 ขออนุมัติวาจางบํารุงรักษา

และซอมแซมแกไขอุปกรณ

คอมพิวเตอรและอุปกรณ

สื่อสาร สําหรับผูบริหาร โดย

วิธีพิเศษ

1,045,000.00 1,045,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อินเตอรเนชั่น

แนล เน็ตเวิรค ซิสเตมส

 จํากัด 961,000.00

บริษัท อินเตอรเนชั่น

แนล เน็ตเวิรค ซิส

เตมส จํากัด 

961,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)203/2559

ลงวันที่ 29/6/2559

24 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกสี ของ 

Printer Samsung รุน 

CLP-775ND จํานวน 4 

กลอง โดยวิธรตกลงราคา

21,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 20,415.60

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด 20,415.60

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่           

 จพ.(สจส.)204/2559

ลงวันที่ 29/6/2559


