
                                          สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2561                                                                                                   

                                                สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร

ลําดบัที งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคาและ
ราคาทเีสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัที
ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลง

1

จา้งรอืถอน ขนยา้ยเครอืง 
ATM ออกจากสาขาเสนาเฟสท์

5,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั มณีวฒันา
 ลอจสิตกิส ์4,815.00

หา้งหุน้สว่นจํากดั มณีวฒันา
 ลอจสิตกิส ์4,815.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000390 ลว
2/05/2561

2

ซอืโปรแกรม Adobe Creative
 Cloud สาํหรับเครอืง 
Macintosh

50,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พ ีว ีไอ จํากดั 
(มหาชน) 38,520.00

บรษัิท เอส พ ีว ีไอ จํากดั 
(มหาชน) 38,520.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000392 ลว
2/05/2561

3

จา้งขนยา้ยและตดิตงัเครอืง
คอมพวิเตอร์

20,865.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิเท็ม
อนิทรเีกรท จํากดั 
20,865.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิเท็ม
อนิทรเีกรท จํากดั 
20,865.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด แลราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000393 ลว
2/05/2561

4

จา้งตดิตงัวงจรสอืสาร สาขา
ยอ่ยเสนาเฟสท์

4,280.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท กสท โทรคมนาคม 
จํากดั (มหาชน) 4,280.00

บรษัิท กสท โทรคมนาคม 
จํากดั (มหาชน) 4,280.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอํ้าหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000394 ลว
2/05/2561

5

ซอืใบรับรองอเิล็กทรอนกิส ์
(CA) เพอืรายงานขอ้มลูบญัชี
บคุคลสหรัฐฯ ตามกฎหมาย 
FATCA สหรัฐอเมรกิา

54,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เน็ตเวย ์คอมมู
นเิคชนั จํากดั 11,235.00

บรษัิท เน็ตเวย ์คอมมู
นเิคชนั จํากดั 11,235.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000397 ลว
3/05/2561

6

จา้งขนยา้ย ปรับปรุงสพีรอ้ม
ตดิตงัเครอืง ATMและเครอืง 
LRM ของสาขาเทสโกโ้ลตสั 
พระราม 4

21,400.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท กรนี คอนแทร็คท ์
จํากดั 21,400.00

บรษัิท กรนี คอนแทร็คท ์
จํากดั 21,400.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000402 ลว
7/05/2561

7

ซอืระบบควบคมุความ
ปลอดภัยของอาคารปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร์

499,155.00 499,155.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอนเดน คอรป์ปอ
เรชนั จํากดั 499,155.00

บรษัิท แอนเดน คอรป์ปอ
เรชนั จํากดั 499,155.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000000403 ลว
8/05/2561



ลําดบัที งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคาและ
ราคาทเีสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัที
ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลง

8

เชา่วงจรสอืสารพรอ้มอปุกรณ์
ตอ่เชอืม สาํนักบรหิารการ
ทะเบยีนกรมการปกครอง

287,744.40 287,744.40 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ยไูนเต็ด อนิฟอร์
เมชนั ไฮเวย ์จํากดั 
287,744.40

บรษัิท ยไูนเต็ด อนิฟอร์
เมชนั ไฮเวย ์จํากดั 
287,744.40

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001333 ลว
9/05/2561

9

ซอืผา้หมกึ Epson (2รายการ)
จํานวน 150 กลอ่ง

56,763.50 56,763.50 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั 
56,763.50

บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั 
56,763.50

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000414 ลว
11/05/2561

10

ซอือปุกรณ์ Top of Rack 
Switch พรอ้มอปุกรณ์ตอ่เชอืม
และวา่จา้งบรกิารบํารุงรักษา
อปุกรณ ์Top of Rack Switch
 พรอ้มอปุกรณ์ตอ่เชอืม

19,656,000.00 19,656,000.00 e-bidding บรษัิท อนิเตอรเ์นชนัแนล 
เน็ตเวริค์ ซสิเต็ม จํากดั 
13,936,000.00 บรษัิท 
เน็กซเ์ทค เอเชยี จํากดั 
19,356,000.00 บรษัิท รูธ 
วเิตอร ์(ประเทศไทย) 
19,256,000.00

บรษัิท อนิเตอรเ์นชนัแนล 
เน็ตเวริค์ ซสิเต็ม จํากดั 
19,200,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดราคาตําสดุ
 และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและราคา
กลางทกํีาหนดไว ้

ใบสงัซอืเลขที
4100001335 ลว
11/05/2561        
ใบสงัจา้งเลขท ี
4100001338 ลว 
11/5/2561

11

จา้งซอ่มแซมแกไ้ขเครอืง 
Scanner รุ่น A300

5,350.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แวค รเีสรชิ ์จํากดั 
5,350.00

บรษัิท แวค รเีสรชิ ์จํากดั 
5,350.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000415 ลว
14/05/2561

12

เชา่บรกิารสอืสารขอ้มลู
ความเร็วสงูวงจรหลกั (Main 
Link) สาํหรับสาขาในเขต
ภมูภิาค เป็นระยะเวลา 3 ปี

40,000,000.00 34,945,344.00 e-bidding บรษัิท ยไูนเต็ด อนิฟอร์
เมชนั ไฮเวย ์จํากดั 
8,445,125.00 บรษัิท     ที
โอท ีจํากดั (มหาชน) 
8,979,012.00 บรษัิท   ซมิ
โฟน ีคอมมนูเิคชนั จํากดั 
(มหาชน) 20,870,136.00 
บรษัิท อนิเตอรล์งิค ์เทเล
คอม จํากดั (มหาชน) 
12,005,400.00

บรษัิท ยไูนเต็ด อนิฟอร์
เมชนั ไฮเวย ์จํากดั 
8,445,125.00

บรษัิทเสนอราคาตรง
ตามขอ้กําหนด และ
ราคาตําสดุ และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001353 ลว
17/05/2561



ลําดบัที งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคาและ
ราคาทเีสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัที
ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลง

13

ซอืเครอืงพมิพส์มดุคูฝ่าก
(Passbook Printer) จํานวน 
55 เครอืง และวา่จา้งบรกิาร
บํารุงรักษา ระยะเวลา 5 ปี

2,327,600.00 2,327,600.00 e-bidding บรษัิท ยบิอนิซอย จํากดั 
1,398,000.00 บรษัิท 
พอยท ์ไอท ีจํากดั 
1,567,500.00

บรษัิท ยบิอนิซอย จํากดั 
1,389,998.50

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001361 ลว
18/05/2561   
ใบสงัจา้งเลขท ี
4100001363 ลว 
18/5/2561

14

ซอืและจา้งบํารุงรักษา
เครอืงพมิพส์มดุคูฝ่าก
(Passbook Printer) จํานวน 
35 เครอืง

1,785,000.00 1,481,200.00 e-bidding บรษัิท พอยท ์ไอท ีคอน
ซลัทงิ จํากดั 996,975.00 
 บรษัิท ยบิอนิซอย จํากดั 
1,126,750.00

บรษัิท พอยท ์ไอท ีคอน
ซลัทงิ จํากดั 989,975.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001371 ลว
23/05/2561   
ใบสงัจา้งเลขท ี
4100001372 ลว 
23/5/2561

15

ซอืซอฟตแ์วรส์าํหรับ monitor
 ประสทิธภิาพการทํางานของ
ระบบฐานขอ้มลู

420,851.73 420,851.72 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท พารา แอดวานซ ์
อนิโฟเทค จํากดั 
420,851.71

บรษัิท พารา แอดวานซ ์
อนิโฟเทค จํากดั 
420,851.72

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000000440 ลว
24/05/2561

16

จา้งบํารุงรักษาและซอ่มแซม
โปรแกรมป้องกนัไวรัส
คอมพวิเตอรบ์นเครอืง Server
ระยะเวลา 2 ปี

321,000.00 321,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็ม เอฟ อ ีซ ีจํากดั 
(มหาชน) 321,000.00

บรษัิท เอ็ม เอฟ อ ีซ ีจํากดั 
(มหาชน) 321,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001376 ลว
25/05/2561

17

ซอื SMART CARD 
READER (เครอืงอา่นบตัร
ประชาชน)

17,120.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์บสิซเินส
 โซลชูนั แอนด ์เซอรว์สิ
เซส จํากดั 11,120.00

บรษัิท แอดวานซ ์บสิซเินส
 โซลชูนั แอนด ์เซอรว์สิ
เซส จํากดั 11,120.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000000458 ลว
30/05/2561



ลําดบัที งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคาและ
ราคาทเีสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัที
ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลง

18

จัดซอืระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิส ์(Electronic 
Document) และวา่จา้งบรกิาร
บํารุงรักษาระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิส ์(Electronic 
Document) เป็นเวลา 2 ปี

27,000,000.00 23,055,200.00 วธิคีดัเลอืก บรษัิท ฟจูติส ึ(ประเทศ
ไทย) จํากดั 14,427,100.00
บรษัิท ยบิอนิซอย จํากดั 
23,000,000.00
บรษัิท จเีอเบลิ จํากดั 
17,863,168.50

บรษัิท ฟจูติส ึ(ประเทศ
ไทย) จํากดั 14,400,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ตําสดุ และราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลางทกํีาหนดไว ้

ใบสงัซอืเลขที
4100001378 ลว
30/05/2561   
ใบสงัจา้งเลขท ี
4100001379 ลว 
30/5/2561

19

จา้งใชบ้รกิารตรวจสอบขอ้มลู
นติบิคุคล

500,000.00 462,240.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท บซิเินส ออนไลน ์
จํากดั (มหาชน) 
462,240.00

บรษัิท บซิเินส ออนไลน ์
จํากดั (มหาชน) 
462,240.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001380 ลว
30/05/2561


