
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 ขอสั่งจางขนยายและติดต้ัง
อุปกรณคอมพิวเตอรและ
อุปกรณสื่อสาร ของสาขายอย
เซ็นทรัลฯหาดใหญ

30,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เจ.ท.ีเอส ซิสเท็ม
อินทรีเกรท จํากัด 
29,960.00 บาท

บริษัท เจ.ท.ีเอส 
ซิสเท็มอินทรีเกรท
 จํากัด 29,960.00
 บาท

เปนผูรับจางที่
มีความ
ชํานาญ และ
ใหบริการดวย
ความเรียบรอย
 ทันตอการใช
งาน

ใบสั่งสั่งจางเลขที่     
จพ.(สจส.)134/2560
ลงวันที่ 3/4/2560

2 ขอสั่งจางขนยายและติดต้ัง
เครื่องจายกระแสไฟฟา
แบบตอเนื่อง (UPS) ของ
สาขายอยเซ็นทรัลฯหาดใหญ

42,800.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ซินโดม 
อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี 
จํากัด 42,800.00 บาท

บริษัท ซินโดม 
อิเลคทรอนิคส 
อินดัสตรี จํากัด 
42,800.00 บาท

เปนเจาของ
ผลิตภัณฑ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)135/2560
ลงวันที่ 3/4/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 ขออนุมัติจัดซื้อ External 
Harddisk จํานวน 5 เครื่อง 
ของฝายธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส โดยวิธีตกลง
ราคา

12,500.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ท.ีเอ็น แม็คเน็ท 
เซ็นเตอรจํากัด 10,165.00
 บาท

บริษัท ท.ีเอ็น แม็ค
เน็ท เซ็นเตอร
จํากัด 10,165.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)136/2560
ลงวันที่ 3/4/2560

4 ขออนุมัติจัดจางการ
ใหบริการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขเครื่อง 
CAPTURE DEVICE จํานวน 
3 เครื่อง เปนระยะเวลา 3 ป 
โดยวิธีตกลงราคา

171,000.00 171,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท คอมพิวเตอรยู
เนี่ยน จํากัด 171,000.00

บริษัท 
คอมพิวเตอรยู
เนี่ยน จํากัด 
171,000.00

วาจาง
ตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส)137/2560 
ลงวันที่ 3/4/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 ขออนุมัติวาจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เครื่องพิมพ Passbook 
Printerจํานวน 150    เครื่อง 
เปนระยะเวลา 3 ป โดยวิธี
พิเศษ

1,170,000.00 1,170,000.00 วิธีพิเศษ จางบริษัท ยิบอินซอย 
จํากัด 1,192,500.00 บาท

จางบริษัท ยิบอิน
ซอย จํากัด 
1,170,000.00 
บาท

วาจาง
ตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส).138/2560
ลงวันที่ 3/4/2560

6 ขออนุมัติจางดําเนินการนํา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(E-Book)และ นิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส (E-Magazine)
 เขาระบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-Book)

150,000.00 150,000.00 วิธีตกลงราคา  บริษัท บุคโดส จํากัด 
150,000.00 บาท

 บริษัท บุคโดส 
จํากัด 
150,000.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)139/2560
ลงวันที่ 5/4/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7 ขออนุมัติจัดจางบริษัทผู
ใหบริการฐานขอมูลรายชื่อ
ผูกอการราย (Sanction Lists) 
และรายชื่อผูมีสถานภาพทาง
การเมือง (PEPs)  โดยวิธี
พิเศษ

2,600,000.00 952,300.00 วิธีพิเศษ บริษัท เคลาด ครีเอชั่น 
จํากัด 952,300.00 บาท

บริษัท เคลาด ครี
เอชั่น จํากัด 
952,300.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)140/2560 
ลงวันที่ 5/4/2560

8 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ
คอมพิวเตอร PC ย่ีหอDell 
รุนOpitPlex 7050 Mini 
Tower CTO พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 เครื่อง ใหกับฝาย
นโยบายสินเชื่อธุรกิจและ
ภาครัฐ  โดยวิธีตกลงราคา

100,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุกิจ จํากัด 
98,975.00 บาท

บริษัท สหธุกิจ 
จํากัด 98,975.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.) 141/2560
ลงวันที่ 5/4/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 ขออนุมัติจัดซื้อ External 
Harddisk จํานวน 15 เครื่อง 
ของโครงการจําหนายสินเชื่อ
ที่ไมกอใหเกิดรายได โดยวิธี
ตกลงราคา

30,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท 
เซ็นเตอร จํากัด 
29,981.40 บาท

บริษัท ท.ีเอ็น.แม็ค
เน็ท เซ็นเตอร 
จํากัด 29,981.40
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส)142/2560  
ลงวันที่ 7/4/2560

10 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บริการบํารุงรักษา Ethernet 
Switch สําหรับ ศูนยวิเคราะห
สินเชื่อ (Data Entry:DE) 
นครราชสีมา (สุรินทร) เปน
เวลา 4 ป โดยวิธีตกลงราคา

82,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 
81,336.00 บาท

บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล 
เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 
จํากัด 81,336.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่ 
จพ.(สจส)145/2560  
ลงวันที่ 12/4/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 ขออนุมัติจางขนยายและ
ติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร, 
อุปกรณสื่อสาร ของสาขายอย
เซ็นทรัล ฯอุดรธานี

22,000.00 _ วิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด วีที เนท
เวิรค เซอรวิส 22,000.00 
บาท

หางหุนสวนจํากัด
 วีที เนทเวิรค 
เซอรวิส 
22,000.00 บาท

เปนผูรับจางที่
มีความ
ชํานาญ และ
ใหบริการดวย
ความเรียบรอย
 ทันตอการใช
งาน

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)146/2560
ลงวันที่ 12/4/2560

12 ขออนุมัติจางขนยายและติดต้ัง
เครื่องกระแสไฟฟา
แบบตอเนื่อง (UPS) ของ
สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 
อุดรธานี โดยวิธีตกลงราคา

24,075.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัทไซทเพรพพาเรชั่น
แมเนจเมนทจํากัด
24,075.00 บาท

บริษัทไซทเพรพ
พาเรชั่นแมเนจ
เมนทจํากัด
24,075.00 บาท

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)147/2560
ลงวันที่ 12/4/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 ขอสั่งจางขนยายและติดต้ัง
อุปกรณคอมพิวเตอร และ
อุปกรณสื่อสาร ของสาขา
ยอยซีคอน บางแค

11,984.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เจ.ท.ีเอส ซิสเท็ม
อินทรีเกรท จํากัด 
11,984.00 บาท

บริษัท เจ.ท.ีเอส 
ซิสเท็มอินทรีเกรท
 จํากัด 11,984.00
 บาท

เปนผูรับจางที่
มีความ
ชํานาญ และ
ใหบริการดวย
ความเรียบรอย
 ทันตอการใช

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)148/2560 
ลงวันที่ 12/4/2560

14 ขอสั่งจางขนยายและติดต้ัง
อุปกรณคอมพิวเตอร และ
อุปกรณสื่อสาร ของสาขายอย
เซ็นทรัลฯพัทยา

17,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด 
17,000.00 บาท

บริษัท ทริปเปล 
เอ็ม ซิสเต็มส 
เทคโนโลยี จํากัด 
17,000.00 บาท

เปนผูรับจางที่
มีความ
ชํานาญ และ
ใหบริการดวย
ความเรียบรอย
 ทันตอการใช

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)149/2560  
 ลงวันที่ 12/4/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 ขอสั่งจางขนยายและติดต้ัง
เครื่องจายกระแสไฟฟา
แบบตอเนื่อง (UPS) ของ
สาขายอยซีคอน บางแค และ
สาขายอยเซ็นทรัลฯพัทยา

83,460.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เพรพพาเรชั่น 
แมเนจเมนท จํากัด 
83,460.00 บาท

บริษัท เพรพ
พาเรชั่น แมเนจ
เมนท จํากัด 
83,460.00 บาท

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)150/2560 
ลงวันที่ 12/4/2560

16 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ
เทอรมอลพริ้นเตอร ย่ีหอ 
EPSON TM-T88V จํานวน 2 
เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

30,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท อินสไปเรชั่น 
เทคโนโลยี จํากัด 
30,000.00 บาท

บริษัท อินสไป
เรชั่น เทคโนโลยี 
จํากัด 30,000.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)151/2560 
ลงวันที่ 12/4/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจาง
บํารุงรักษาเครื่องจาย
กระแสไฟฟาแบบตอเนื่อง 
(UPS)   จํานวน 45 เครื่อง 
     

17,864,000.00 17,864,000.00 วิธีอิเล็กทรอนิกส บริษัท ซินโดม 
อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี 
จํากัด10,584,848.00 
บาท บริษัท โซโคเมค 
ยูพีเอส (ไทยแลนด) จํากัด
 11,700,000.00 บาท

บริษัท ซินโดม 
อิเลคทรอนิคส 
อินดัสตรี จํากัด
10,584,848.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่  
 จพ.(สจส.)152/2560
 ลงวันที่ 17/4/2560

18 ขออนุมัติจัดจางรื้อถอน ขน
ยายเครื่อง ATM ที่
หางสรรพสินคา เทสโก โลตัส
 สาขาสุขุมวิท 50 โดยวิธีตก
ลงราคา

7,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท พรอมเซอรวิส
แอนดซัพพลาย จํากัด
6,955.00 บาท

บริษัท พรอม
เซอรวิสแอนดซัพ
พลาย จํากัด
6,955.00 บาท

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)153/2560 
ลงวันที่ 17/4/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 ขออนุมัติจัดจางบริษัท ทริป
เปล เอ็ม ซิสเต็มส เทคโนโลยี 
 จํากัด ติดต้ังอุปกรณ
คอมพิวเตอร พรอมติดต้ังสาย
 LANงานประมูลทรัพย
ธนาคาร ครั้งที่ 1/2560  โดย
วิธีตกลงราคา

13,910.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด 
13,910.00 บาท

บริษัท ทริปเปล 
เอ็ม ซิสเต็มส 
เทคโนโลยี จํากัด 
13,910.00 บาท

เปนผูรับจางที่
มีความ
ชํานาญ และ
ใหบริการดวย
ความเรียบรอย
 ทันตอการใช
งาน

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)154/2560 
ลงวันที่ 17/4/2560

20 ขออนุมัติจัดจางทําการ
พัฒนาแบบจําลองวัดระดับ
ความเสี่ยงเชิงพฤติกรรม  
(Behavior Scoring Model) 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-Auction)

10,000,000.00 8,000,000.00 วิธีอิเล็กทรอนิกส บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ
 ไชยยศ ที่ปรึกษา  จํากัด 
6,449,000.00 บาท  
บริษัท อินโฟลิสท จํากัด 
6,799,450.00 บาท บริษัท
 อีวาย คอรปอเรท เซอรวิส
เซส จํากัด 7,000,000.00
 บาท

บริษัท ดีลอยท ทูช
 โธมัทสุ ไชยยศ 
ที่ปรึกษา  จํากัด 
6,449,000.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)155/2560 
ลงวันที่ 18/4/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 ขอสั่งจางบริษัท เคลาด ครี
เอชั่น จํากัด ผูใหบริการรับ-
สงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส

500,000.00 334,910.00 วิธีพิเศษ บริษัท เคลาด ครีเอชั่น 
จํากัด 334,910.00 บาท

บริษัท เคลาด ครี
เอชั่น จํากัด 
334,910.00 บาท

วาจาง
ตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)161/2560
ลงวันที 19/4/2560

22 ขออนุมัติวาจางเขียน
โปรแกรมเพื่อดึงขอมูลจาก
ระบบ Omnidocs สําหรับ  ”
โครงการจําหนายสินเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายได”

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 
1,000,000 บาท

บริษัท ยิบอินซอย
 จํากัด 1,000,000
 บาท

วาจาง
ตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส)162/2560
ลงวันที่ 19/4/2560

23 ขออนุมัติจางบริษัท เอสวีโอเอ
 จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ
ขนยายและติดต้ังอุปกรณ 
คอมพิวเตอร  โดยวิธีตกลง
ราคา

3,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 
(มหาชน) 2,500.00 บาท

บริษัท เอสวีโอเอ 
จํากัด (มหาชน) 
2,500.00 บาท

เปนผูใหเชา
เครื่อง
คอมพิวเตอร

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)163/2560
ลงวันที 19/4/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 ขออนุมัติจัดจางขนยายและ
ติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร ที่
ศูนยวิเคราะหสินเชื่อ
สมุทรสาคร (DE สมุทรสาคร) 
โดยวิธีตกลงราคา

7,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เจ.ท.ีเอส ซิสเท็ม
อินทีเกรท จํากัด 6,955.00
 บาท

บริษัท เจ.ท.ีเอส 
ซิสเท็มอินทีเกรท 
จํากัด 6,955.00 
บาท

เปนผูรับจางที่
มีความ
ชํานาญ และ
ใหบริการดวย
ความเรียบรอย
 ทันตอการใช
งาน

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)164/2560 
ลงวันที่ 20/4/2560

25 ขออนุมัติจางขนยายและ
ติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร 
ของกลุมงานสาขาภูมิภาค 
(ฝาย สภก., ฝาย สภต., ฝาย
สภน., และฝายสภอ.) กลับ
พื้นที่ทําการจริง

23,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เจ.ท.ีเอส ซิสเท็ม
อินทรีเกรท จํากัด 
22,999.65 บาท

บริษัท เจ.ท.ีเอส 
ซิสเท็มอินทรีเกรท
 จํากัด 22,999.65
 บาท

เปนผูรับจางที่
มีความ
ชํานาญ และ
ใหบริการดวย
ความเรียบรอย
 ทันตอการใช
งาน

ใบสั่งจางเลขที่          
จพ.(สจส.)165/2560 
ลงวันที่ 20/4/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

26 ขออนุมัติจัดซื้อ รับ Digital 
Corner  พรอมแอปพลิเคชั่น 
โดยวิธีพิเศษ

1,965,000.00 1,965,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท 
อี ไอ บิซ จํากัด 
1,947,614.00 บาท

บริษัท 
อี ไอ บิซ จํากัด 
1,940,000.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.) 166/2560
ลงวันที่20/4/2560

27 ขออนุมัติวาจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขอุปกรณสําหรับปรับปรุง 
Internet เปนระยะเวลา 1 ป 
โดยวิธีพิเศษ

900,000.00 900,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอ
เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) 850,000.00 
บาท

บริษัท แอ็ดวานซ 
อินฟอเมชั่น 
เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) 
850,000.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)168/2560
ลงวันที 21/4/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Tablet 
 ย่ีหอ Samsung จํานวน 6 
เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

120,000.00 120,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 102,000.00 บาท

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
102,000.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่            
 จพ.(สจส.)179/2560
ลงวันที่ 25/4/2560

29 ขอสั่งเชาใชบริการ Hi-Speed 
Internet จํานวน 4 วงจร

47,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) 
46,172.64 บาท

บริษัท ทรู คอร
ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 
46,172.64 บาท

เชาจากบริษัท
เดิม

ใบสั่งเชาเลขที่          
จพ.(สจส.)180/2560 
ลงวันที่ 26/4/2560

30 ขอจัดซื้อหมึกพิมพ สําหรับ
เครื่องพิมพย่ีหอ HP LaserJet
 Pro 200  MFP M251 nw 
จํานวน 15 ตลับ

38,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
37,562.35 บาท

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 37,562.35
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)181/2560 
ลงวันที่ 27/4/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31 ขอสั่งซื้อ External Harddisk
 จํานวน 8 เครื่อง  และ 
Handy Drive จํานวน 8 ตัว

23,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ท.ีเอ็น แม็คเน็ท 
เซ็นเตอร จํากัด 
22,2560.00 บาท

บริษัท ท.ีเอ็น แม็ค
เน็ท เซ็นเตอร 
จํากัด 22,256บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)182/2560 
 ลงวันที่ 27/4/2560

32 ขออนุมัติเชาบริการคูสายใย
แกวนําแสง (Dark Fiber 
Optical) จากบริษัท ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
 เปนเวลา 3 ป  โดยวิธีพิเศษ

2,700,000.00 2,700,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมู
นิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2,700,000.00 บาท

บริษัท ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 
2,700,000.00 
บาท

เชาจากบริษัท
เดิม

ใบสั่งเชาเลขที่          
จพ.(สจส.)183/2560 
ลงวันที่ 27/4/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

33 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร Notebook 
จํานวน 8 เครื่อง พรอม
อุปกรณเสริม โดยวิธีพิเศษ

960,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เท็นซอฟท จํากัด 
498,513.00 บาท บริษัท 
ลีกา บิสสิเนส124,553.50
 บริษัท แกรนด
คอมพิวเตอร จํากัด 
277,665.00 บาท

บริษัท เท็นซอฟท 
จํากัด 
498,513.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)192/2560 
ลงวันที่ 28/4/2560


