
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกสี ของ 
Printer Samsung รุน 
CLP-775ND จํานวน 7 กลอง
 โดยวิธีตกลงราคา

           38,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 36,529.80

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
36,529.80

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)392/2559
ลงวันที่ 3/10/2559

2 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอรสีใหกับฝายบริหารหนี้
ภูมิภาค สาขา เชียงราย โดย
วิธิตกลงราคา

             9,500.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท สินธานีอีเล็ค
ทรอนิกค จํากัด 
9,360.00

บริษัท สินธานีอี
เล็คทรอนิกค 
จํากัด 9,360.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)403/2559
ลงวันที่ 5/10/2559

3 ขออนุมัติจัดจางปรับปรุง
ระบบบนเครื่อง ATM ย่ีหอ 
NCRจํานวน 47 เครื่อง เพื่อ
ปองกัน Malware โดยวิธีพิเศษ

      1,900,000.00      1,900,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอ็นซีอาร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
1,433,265.00

บริษัท เอ็นซีอาร 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 
1,361,896.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)407/2559 
 ลงวันที่ 6/10/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 ขอสั่งจางปรับปรุงระบบบน
เครื่อง ATM ย่ีหอ wincor 
จํานวน 104 เครื่อง เพื่อ
ปองกัน Malware

      2,200,000.00      2,200,000.00 วิธีพิเศษ  บริษัท คอนโทรล ดาตา
 (ประเทศไทย) จํากัด 
2,176,953.52

บริษัท คอนโทรล 
ดาตา (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
2,026,609.79

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           
 จพ.(สจส.)408/2559 
 ลงวันที่ 6/10/2559

5 ขอสั่งจางปรับปรุงบนระบบ
เครื่อง ATM ย่ีหอ Diebold 
จํานวน 77 เครื่อง เพื่อปองกัน
 Malware

      1,700,000.00 1,700,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท วินคอร นิกซ
ดอรฟ (ประเทศไทย) 
จํากัด 1,541,660.00

บริษัท วินคอร 
นิกซดอรฟ 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 
1,541,660.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           
 จพ.(สจส.)409/2559 
 ลงวันที่ 6/10/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บริการบํารุงรักษาอุปกรณ 
Security Non Core Server 
Farm ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction)

    18,200,000.00    18,200,000.00 วิธีประกวดราคา บริษัท อินเตอรเนชั่น
แนล เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด 17,500,000.00   
    บริษัท รูธ วิคเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท มินท คอร
ปอเรชั่น จํากัด 
17,900,000.00

บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด 
17,450,000.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)410/2559
ลงวันที่ 7/10/2559

7 ขออนุมัติจางขนยายและ
ติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร 
ศูนย BCP สาขาแจงวัฒนะ 
โดยวิธีตกลงราคา

           20,000.00  _ วิธีตกลงราคา บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 
(มหาชน) 19,902.00

บริษัท เอสวีโอเอ 
จํากัด (มหาชน) 
19,902.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)411/2559
ลงวันที่ 10/10/2559

8 ขออนุมัติจัดจางซอมแซม
แกไขเครื่องสํารองไฟฟา 
(UPS) ขนาด 3 KVA ของ 
Booth เดอะมอลลงามวงศ
วาน โดยวิธีตกลงราคา

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

บริษัท ยูนิทรีโอ 
เทคโนโลยี จํากัด 
26,750.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)412/2559
ลงวันที่ 10/10/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพสี ย่ีหอ EPSON 
รุน L220 จํานวน 4 กลอง 
โดยวิธีตกลงราคา

             1,100.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 1,070.00

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
1,070.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)413/2559
ลงวันที่ 10/10/2559

10 ขออนุมัติวาจางบริษัท ไซท 
เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท 
จํากัด ใหบริการทําความ
สะอาดศูนยคอมพิวเตอรหลัก
ของธนาคาร โดยวิธีตกลงราคา

           80,250.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไซท เพรพ
พาเรชั่น แมเนจเมนท 
จํากัด 80,250.00

บริษัท ไซท เพรพ
พาเรชั่น แมเนจ
เมนท จํากัด 
80,250.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)414/2559
ลงวันที่ 10/10/2559

11 ขออนุมัติจัดจางบริษัท ฟูจิตสึ 
(ประเทศไทย) จํากัด พัฒนา
ระบบการเเจงเตือนลวงหนา
สําหรับสัญญาที่ใกลครบ
กําหนดในระบบ EDMS โดย
วิธีตกลงราคา

         159,430.00         159,430.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 159,430.00

บริษัท ฟูจิตสึ 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 154,080

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่            
    จพ.(สจส.)
425/2559 ลงวันที่
12/10/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 ขออนุมัติจางรื้อถอนและขน
ยายเครื่อง ATM และเครื่อง 
CDM ของสาขาสัตหีบ

           15,000.00 _ วิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส 
13,932.00

หางหุนสวนจํากัด
 มณีวัฒนา ลอจิ
สติกส 13,932.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)428/2559
ลงวันที่ 18/10/2559

13 ขออนุมัติวาจางซอมแซม
กลองธนบัตรของเครื่อง ATM
 ย่ีหอ Wincor Nixdorf โดย
วิธีตกลงราคา  จํานวน 18 
กลอง

           80,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท คอนโทรล ดาตา 
(ประเทศไทย) จํากัด 
79,715.00

บริษัท คอนโทรล 
ดาตา (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
79,715.00

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)434/2559
ลงวันที่ 19/10/2559

14 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอรสี ใหกับฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค สาขาสระบุรี โดย
วิธีตกลงราคา

           10,000.00 _ วิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด วิชัย
การไฟฟาสระบุรี 
9,590.00

หางหุนสวนจํากัด
 วิชัยการไฟฟา
สระบุรี 9,590.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)435/2559
ลงวันที่ 19/10/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 ขออนุมัติจัดจางพัฒนาการ
รับสงขอมูลจากมาตรฐาน 
ANSI เปนมาตรฐาน ISO 
8583 (ISO Interface ITMX)
สําหรับบัตรแถบแมเหล็กและ
รองรับบัตรซิปการด โดยวิธี
พิเศษ

      7,400,000.00      7,400,000.00 วิธีพิเศษ  บริษัท ดาตาวัน เอเชีย 
(ประเทศไทย) จํากัด 
7,583,890.00

บริษัท ดาตาวัน 
เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
7,400,000

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่            
 จพ.(สจส.)436/2559
 ลงวันที2่0/10/2559

16 ขออนุมัติจัดจางซอมแซม
แกไขเครื่อง Laser Printer 
ย่ีหอ Samsung รุน 
ML-4510ND โดยวิธีตกลง
ราคา

             4,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 
(มหาชน) 3,926.90

บริษัท เอสวีโอเอ 
จํากัด (มหาชน) 
3,926.90

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)437/2559
ลงวันที่ 20/10/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17 การเชาคอมพิวเตอร เปน
ระยะเวลา 3 ป โดยวิธี
ประกวดราคา ดวยวิธีการทาง
เล็กทรอนิกส (e-Auction)

    46,900,800.00    46,890,288.00 วิธีประกวดราคา บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 
(มหาชน) 
40,764,000.00       
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
42,971,399.00       
บริษัท พอยท ไอที คอน
ซัลทิ่ง จํากัด 
46,700,000.00

บริษัท เอสวีโอเอ 
จํากัด (มหาชน) 
40,759,200.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งเชาเลขที่          
จพ.สจส.)441/2559  
ลงวันที่ 21/10/2559

18 ขออนุมัติจัดเชาเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องพิมพ 
เปนระยะเวลา 5 เดือน โดย
วิธีพิเศษ

      5,859,800.00      5,859,800.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
 5,859,800.00

บริษัท ยิบอินซอย
 จํากัด 
5,737,600.00

เชาตอเนื่อง
จากบริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่            
 จพ.(สจส.)442/2559
ลงวันที่  21/10/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกสําหรับ
เครื่องพริ้นเตอร ย่ีหอ 
Samsung จํานวน 300 กลอง
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,224,530
 บาท

      2,300,000.00      2,224,530.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 2,224,530.00

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
2,224,530.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
 จพ.(สจส.)443/2559
ลงวันที่ 21/10/2559

20 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร
ขอมูล จํานวน 25 วงจร โดย
วิธีกรณีพิเศษ

      3,813,300.00      3,813,300.00 วิธีกรณีพิเศษ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 3,682,960.00

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) 
3,682,960.00

เชาตอเนื่อง
จากบริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่            
 จพ.(สจส.)444/2559
ลงวันที่ 21/10/2559

21 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร และ External 
Harddisk ขนาด 1 TB ใหกับ
ฝายบริหาร NPA โดยวิธีตก
ลงราคา

6,000.00             _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุกิจ จํากัด 
5,649.60

บริษัท สหธุกิจ 
จํากัด 5,649.60

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)445/2559
ลงวันที่ 25/10/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ
สํารองขอมูลแบบแถบ
แมเหล็ก LTO5 จํานวน 400 
มวน โดยวิธีพิเศษ

         300,000.00         295,320.00 วิธีพิเศษ บริษัท กนกสิน เอกซ
ปอรต อิมปอรต จํากัด 
295,320.00              
บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 309,872.00  
บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
405,316.00

บริษัท กนกสิน 
เอกซปอรต อิม
ปอรต จํากัด 
295,320.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่             
 จพ.(สจส.)446/2559
ลงวันที่ 25/10/2559

23 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บริการบํารุงรักษาอุปกรณ
และโปรแกรมระบบปองกัน
ภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced
 Persistent Threat – APT)  
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-Auction)

    19,850,000.00    19,850,000.00 วิธีประกวดราคา บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
 19,249,000.00       
บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา 
(ประเทศไทย) จํากัด 
19,509,000.00       
บริษัท ดาตาโปร 
คอมพิวเตอร ซิสเต็มส 
จํากัด 19,600,000.00

บริษัท ยิบอินซอย
 จํากัด 
19,249,000.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)447/2559
ลงวันที่ 25/10/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 ขออนุมัติเชาคอมพิวเตอร 
เปนระยะเวลา 3 ป โดยวิธี
ประกวดราคา ดวยวิธีการทาง
เล็กทรอนิกส (e-Auction)

    10,680,000.00    10,680,000.00 วิธีประกวดราคา บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 
(มหาชน) 
10,571,600.00         
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
10,639,000.00

บริษัท เอสวีโอเอ 
จํากัด (มหาชน) 
10,428,900.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งเชาเลขที่           
จพ.(สจส.)448/2559
ลงวันที่ 25/10/2559

25 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอรสี ใหกับฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค สาขาหนองคาย 
โดยวิธีตกลงราคา

             9,000.00 _ วีธีตกลงราคา บริษัท แอดไวซ โฮลด้ิงส
 กรุป จํากัด 8,750.00

บริษัท แอดไวซ 
โฮลด้ิงส กรุป 
จํากัด 8,750.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)451/2559
ลงวันที่ 26/10/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

26 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอรสี ใหกับฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค สาขาถนนนิมมาน
เหมินทร โดยวิธีตกลงราคา

10,000.00           _ วีธีตกลงราคา บริษัท เดนชัยเทค จํากัด
 9,990.00

บริษัท เดนชัยเทค
 จํากัด 9,990.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)452/2559
ลงวันที่ 26/10/2559

27 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอรสี ใหกับฝายบริหาร
หนี้สวนภูมิภาค สาขาพัทลุง 
โดยวิธีตกลงราคา

10,000.00           _ วีธีตกลงราคา บริษัท บี. พี. ไอที 
โซลูชั่น จํากัด 9,800.00

บริษัท บี. พี. ไอที 
โซลูชั่น จํากัด 
9,800.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)456/2559
ลงวันที่ 28/10/2559

28 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ
คียบอรดสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร Macintosh 
จํานวน1 ชุด  โดยวิธีตกลง
ราคา

4,000.00             _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
3,691.50 บาท

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 3,691.50 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)457/2559
ลงวันที่ 31/10/2559



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

29 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง 
Network Attached Storage 
(NAs) พรอมฮารดดิสก โดย
วิธีตกลงราคา

55,000.00           _ วิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด 
แนสชอป ดอท เน็ท 
54,900.02 บาท

หางหุนสวนจํากัด
 แนสชอป ดอท 
เน็ท 54,900.02 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            
จพ.(สจส.)458/2559
ลงวันที่ 31/10/2559


