
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

1 ขอส่ังจางขนยายและติดตั้ง
อุปกรณคอมพิวเตอร ของ
ฝายบริหารสํานักงานและ
กิจการสาขา

21,828.00           _  วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด 
21,828.00 บาท

บริษัท ทริปเปล 
เอ็ม ซิสเต็มส 
เทคโนโลยี จํากัด
 21,828.00 บาท

ผลงานที่ผาน
มาใหบริการดี
 รวดเร็ว

ใบส่ังจางเลขที่          
จพ.(สจส.) 6/2560     
 ลงวันที่ 11/1/2560

2 ขอส่ังจางขนยายและติดตั้ง
อุปกรณคอมพิวเตอร ของ
ฝายจัดหาและการพัสดุ

22,149.00           _  วิธีตกลงราคา บริษัท เจ.ที.เอส ซิสเท็ม
อินทรีเกรท จํากัด 
22,149.00 บาท

บริษัท เจ.ที.เอส 
ซิสเท็มอินทรีเกรท
 จํากัด 22,149.00
 บาท

ใหบริการดี 
รวดเร็ว

ใบส่ังจางเลขที่          
จพ.(สจส.)7/2560      
 ลงวันที่ 11/1/2560

3 ขอส่ังจางขนยายและติดตั้ง
อุปกรณคอมพิวเตอร กลุม
งานสาขาภูมิภาค 4 ฝาย 
(สภน.,สภอ.,สภก.,และสภต.)

22,470.00           _  วิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด วีที 
เนทเวิรค เซอรวิส 
22,470.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด
 วีที เนทเวิรค 
เซอรวิส 
22,470.00 บาท

ผลงานที่ผาน
มาใหบริการดี
 รวดเร็ว

ใบส่ังจางเลขที่          
จพ.(สจส.) 8/2560     
 ลงวันที่ 11/1/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 ขออนุมัติจัดจางซอมแซม
แกไขเคร่ืองปรับสมุดคูฝาก
อัตโนมัติ (Passbook 
Update) ของสาขาสกลนคร 

5,350.00           _  วิธีตกลงราคา บริษัท พอยท ไอที คอน
ซัลทิ่ง จํากัด 5,350.00 
บาท

บริษัท พอยท ไอที
 คอนซัลทิ่ง จํากัด
 5,350.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบส่ังจางเลขที่          
จพ.(สจส.)9/2560      
 ลงวันที่ 13/1/2560

5 ขอส่ังซื้อผาหมึก 
Compuprint SP 40 จํานวน
 1,000 กลอง

674,100.00 674,100.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 674,100.00 บาท

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
674,100.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบส่ังซื้อเลขที่           
จพ.(สจส.)10/2560    
 ลงวันที่ 13/1/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 ขอส่ังซื้อผงหมึก GHB Pay 
Card ยี่หอ Zebra Iseries 
Monochrom Ribbon Black
 จํานวน 100 กลอง

77,040.00            _ วิธีพิเศษ บริษัท แอดวานซ บิส
สิเนส โซลูชั่น แอนด 
เซอรวิสเซส จํากัด 
77,040.00 บาท

บริษัท แอดวานซ
 บิสสิเนส โซลูชั่น
 แอนด เซอรวิส
เซส จํากัด 
77,040.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขที่           
จพ.(สจส.)11/2560    
 ลงวันที่ 13/1/2560

7 ขอส่ังซื้อผงหมึก HP รุน 
CZ192A จํานวน 80 กลอง

547,240.80 547,240.80 วิธีพิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
547,240.80 บาท

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 
547,240.80 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบส่ังซื้อเลขที่           
จพ.(สจส.)12/2560    
 ลงวันที่ 13/1/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ 
กระดาษ สําหรับเคร่ืองพิมพ
 Epson Stylus Pro 9880 
และ   กระดาษสําหรับ
เคร่ืองพิมพ  Epson Stylus 
Pro 4900 จากบริษัท เอส พี 
วี ไอ จํากัด (มหาชน) โดยวิธี

100,000.00           _  วิธีตกลงราคา  จากบริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด (มหาชน) 
94,267.00 บาท

 จากบริษัท เอส พี
 วี ไอ จํากัด 
(มหาชน) 
94,267.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)13/2560    
 ลงวันที่ 18/1/2560

9 ขออนุมัติจัดเชาเคร่ือง
คอมพิวเตอร 85 เคร่ือง และ
เคร่ืองพิมพ 55 เคร่ือง เปน
ระยะเวลา 2.5 เดือน โดยวิธี
ตกลงราคา

188,250.00 188,250.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 
188,250.00 บาท

บริษัท ยิบอินซอย
 จํากัด 
188,250.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาไม
เกิน

ใบส่ังเชาเลขที่          
จพ.(สจส.)14/2560    
 ลงวันที่ 18/1/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 ขออนุมัติเชาใชบริการ
โครงการส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส
 ระบบ Digital Signage 
ประจําป 2560 จํานวน 60 
จุด กับ บริษัท อี ไอ บิซ 
จํากัด เปนระยะเวลา 3 ป 
โดยวิธีพิเศษ

7,164,720.00 7,164,720.00 วิธีพิเศษ บริษัท อีไอบิซ จํากัด 
7,164,720.00 บาท

บริษัท อีไอบิซ 
จํากัด 
7,164,720.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบส่ังเชาเลขที่           
   จพ.(สจส.)15/2560 
    ลงวันที่ 18/1/2560

11 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองพิมพ
บัตรชําระหนี้เงินกู จํานวน 
20 เคร่ือง โดยวิธีพิเศษ

1,270,000.00 968,999.60 วิธีพิเศษ บริษัท แอดวานซ บิส
ซิเนส โซลูชั่น จํากัด 
950,588.00 บาท

บริษัท แอดวานซ
 บิสซิเนส โซลูชั่น
 จํากัด 
950,588.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบส่ังซื้อเลขที่           
จพ.(สจส.)16/2560   
 ลงวันที่ 20/1/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 ขอนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ 
สําหรับเคร่ืองพิมพ ยี่หอ HP 
LaserJet Pro MFP M177 
fw จํานวน20 กลอง โดยวิธี
ตกลงราคา

41,000.00 - วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
40,248.05 บาท

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด40,248.05
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขที่           
 จพ.(สจส.)17/2560   
  ลงวันที่ 23/1/2560

13 ขออนุมัติจัดซื้อ Tablet ยี่หอ
 Apple รุน iPad Pro 9.7 นิ้ว
 ของฝายสาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน
 1 เคร่ือง โดยวิธีตกลงราคา

30,000.00 - วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 
(มหาชน) 27,900.00 บาท

บริษัท เอส พี วี 
ไอ จํากัด 
(มหาชน) 
27,900.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาไม
เกิน

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)18/2560   
 ลงวันที่ 23/1/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14  ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ
สํารองขอมูลแบบแถบ
แมเหล็ก (Tape LTO5) 
จํานวน 400 มวนโดยวิธีพิเศษ

300,000.00 295,320.00 วิธีตกลงราคา บริษัท กนกสิน เอกซ
ปอรต อิมปอรต 
295,320.-บาท 
บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 313,296.00 บาท 
บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
391,620.00 บาท

บริษัท กนกสิน 
เอกซปอรต อิม
ปอรต 295,320.-
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคา
ต่ําสุดและไม
เกิน
งบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)19/2560 
ลงวันที่ 24/1/2560

15 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ือง
สแกนเนอร ยี่หอ Fujitsu รุน 
Fi-7140  จํานวน 55 เคร่ือง 
โดยวิธีสอบราคา 

1,705,000.00 1,650,000.00 วิธีสอบราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 1,629,085.70 
บาท

บริษัท ริโก 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 
1,599,999.50 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส).20/2560  
 ลงวันที่ 25/1/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร iMac จํานวน 1
 เคร่ือง  พรอม Software 
โดยวิธีตกลงราคา 

103,000.00 103,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
101,543.00 บาท     
บริษัท เท็น ซอฟท 
104,111.00 บาท

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 
101,543.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบส่ังซื้อเลขที่           
 จพ.(สจส.)21/2560   
 ลงวันที่ 25/1/2560

17 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ
สําหรับเคร่ืองพิมพ ยี่หอ HP 
LaserJet Pro 200 color  
M251 NW จํานวน 12กลอง 
โดยวิธีตกลงราคา

31,000.00 - วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
30,565.62 บาท

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 30,565.62
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขที่           
 จพ.(สจส.)22/2560   
  ลงวันที่ 27/1/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก
สําหรับเคร่ืองพิมพ ยี่หอ 
EPSON รุนAL-M8100DN 
จํานวน 50 กลอง โดยวิธี
พิเศษ

572,450.00 572,450.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 642,000.00 บาท 
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 
(มหาชน) 572,450.00 
บาท

บริษัท เอสวีโอเอ 
จํากัด (มหาชน) 
572,450.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคา
ต่ําสุดและไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบส่ังซื้อเลขที่           
 จพ.(สจส.)23/2560   
 ลงวันที่ 27/1/2560

19 ขอนุมัติจัดซื้อผงหมึกสําหรับ
เคร่ืองพิมพ ยี่หอ Samsung 
รุน ProXpress M4030ND 
จํานวน 200 กลอง  โดยวิธี
พิเศษ

1,891,000.00 1,891,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 1,891,000.00 
บาท  บริษัท พีเค 
เอ็กซคลูซีฟ จํากัด 
2,400,000.00 บาท

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
1,891,000.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคา
ต่ําสุดและไม
เกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบส่ังซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)24/2560    
 ลงวันที่ 27/1/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20 ขอส่ังซื้อส่ังจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไข  Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI)

7,272,000.00 7,272,000.00 วิธีประกวด
ราคา

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล
 เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 
7,137,000.00 บาท 
บริษัท รูธริคเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
7,172,000.00 บาท  
บริษัท มินท คอรปอเรชั่น

บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด 
7,137,000.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคา
ต่ําสุดและไม
เกิน
งบประมาณ

ใบส่ังซื้อส่ังจางเลขที่  
  จพ.(สจส.) 26/2560 
  ลงวันที่ 31/1/2560

21 ขออนุมัติจัดซื้อ Memory 
Card ยี่หอ TOSHIBA WIFI
 WIRELESS 32 GB SDHC
 จํานวน 3 อัน

4,500.00 - วิธีตกลงราคา บริษัท โฟโต โซลูชั่นส 
จํากัด 4,500.00 บาท

บริษัท โฟโต 
โซลูชั่นส จํากัด 
4,500.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาไม
เกิน

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส)28/2560     
 ลงวันที่ 31/1/2560


