
                                          สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน มถินุายน 2561                                                                                                   

                                       สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคาและ
ราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัที
ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลง
1 จัดจา้งบรษัิทภายนอกนําเนนิ

การรอืถอนขนยา้ยเครอืง ATM
 CDM และปรับปรุงสเีครอืง 
PBM บรเิวณหนา้อาคาร 2 ชนั
 1

21,132.50

_

วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
21,132.50

บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
21,132.50

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000468 ลว
1/06/2561

2 ซอืนําหมกึ Epson รุ่น L565 1,070.00

_

วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั 
1,070.00

บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั
 1,070.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000472 ลว
4/06/2561

3 ซอืเครอืง Printer ส ียหีอ้ 
Brother รุ่น MFC-J3930DW

20,000.00

_

วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน) 16,990.00

บรษัิท ซโีอแอล 
จํากดั (มหาชน) 
16,990.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000479 ลว
5/06/2561

4 จา้งบรษัิทภายนอกขนยา้ย 
ปรับปรุงส ีเครอืง ATM CDM
 และ PBM ของสาขาเซ็นทรัล
 พลาซา พระราม9

23,005.00

_

วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
23,005.00

บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
23,005.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000488 ลว
7/06/2561

5 จา้งบรษัิทใหบ้รกิารสอืสาร
ขอ้มลู SMS

100,000.00 100,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์ไวร์
เลส เน็ทเวอรค์ จํากดั 
100,000.00

บรษัิท แอดวานซ ์ไวร์
เลส เน็ทเวอรค์ จํากดั
 100,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100001402 ลว
8/06/2561



6 จา้งรอืถอนขนยา้ยเครอืง 
ATM นอกสถานท ี10 แหง่ 
เพอืมาจัดเก็บทธีนาคาร
อาคารสงเคราะห ์สาํนักงาน
ใหญ่

96,500.00

_

วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
96,300.00

บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
96,300.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000498 ลว
11/06/2561

7 จา้งโครงการปรับปรุงเว็บไซต์
 www.reic.or.th

3,000,000.00 2,999,999.00 วธิคีดัเลอืก บรษัิท สยาม อี
คอมเมริซ์เทคโนโลยสี ์
จํากดั 2,788,888.00 
บรษัิท อนิฟินติ ีไอท ี
ซคัเซส จํากดั 
2,985,300.00 บรษัิท 
วนิเทอร ์อเีจนซ ีจํากดั 
2,980,000.00

บรษัิท สยาม อี
คอมเมริซ์
เทคโนโลยสี ์จํากดั 
2,785,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001408 ลว
11/06/2561

8 ซอื External Harddisk ยหีอ้
 WESTERN รุ่น MY 
PASSPORT USB 3.0 
ความจ ุ1TB

3,531.00

_

วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั
3,531.00

บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั
 3,531.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000507 ลว
13/06/2561

9 ซอืเครอืงสาํรองขอ้มลู (NAS
 QNAP TS-253B/External 
Harddisk)

56,520.00

_

วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เท็น ซอฟท ์
จํากดั 55,999.52

บรษัิท เท็น ซอฟท ์
จํากดั 55,999.52

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000511 ลว
13/06/2561

10 จัดซอืระบบสะสสมคะแนน 
e-Loyalty พรอ้มวา่จา้ง
บํารุงรักษา 4 ปี

6,000,000.00 3,000,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท เม๊กกาซ ีจํากดั 
2,900,000.00 บรษัิท 
สยาม ซอฟทแ์วร ์
โซลชูนั จํากดั 
2,995,358.00

บรษัิท เม๊กกาซ ีจํากดั
 2,900,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001412 ลว
13/06/2561 และ
 4100001413 
ลว.13/6/2561

11 จา้งรอืถอนเครอืงจา่ย
กระแสไฟฟ้าตอ่เนอืง (UPS) 
ขนาด 200kVA

95,230.00

_

วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซเีอสพเีอ็ม 
(ประเทศไทย)จํากดั 
95,230.00

บรษัิท ซเีอสพเีอ็ม 
(ประเทศไทย)จํากดั 
95,230.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000520 ลว
15/06/2561



12 จา้งบํารุงรักษา Consolidate 
Server เป็นเวลา 3 ปี

2,720,100.00 2,110,000.00 วธิคีดัเลอืก บรษัิท เทริน์ออน
โซลชูนั จํากดั 
1,898,180.00 บรษัิท 
ยบิอนิซอย จํากดั 
2,109,900.00 บรษัิท 
เอ็มเอฟอซี ีจํากดั 
2,675,000.00

บรษัิท เทริน์ออน
โซลชูนั จํากดั 
1,800,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001421 ลว
18/06/2561

13 จา้งขนยา้ยและตดิตงัเครอืง
คอมพวิเตอร ์งานประมลูทรัพย์
 ครังท ี2/2561

15,000.00        - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม 
ซสิเต็มส ์เทคโนโลย ี
จํากดั 13,910.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม 
ซสิเต็มส ์เทคโนโลย ี
จํากดั 13,910.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000536 ลว
20/06/2561

14 จา้งขนยา้ยและตดิตงัเครอืง
คอมพวิเตอรจ์ากสาขายอ่ย 
สมยุไปยังสาขาสรุาษฎรธ์านี

42,000.00

_

วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั 
42,000.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 42,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000560 ลว
27/06/2561

15 จา้งขนยา้ยและตดิตงัเครอืง
จา่ยกระแสไฟฟ้าตอ่เนอืง 
(UPS) จากสาขายอ่ยสมยุไป
ยังธนาคารอาคารสงเคราะห ์
สาํนักงานใหญ่ และจาก
สาํนักงานใหญไ่ปยงสาขาใน 
กรุงเทพฯ

48,150.00

_

วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดสัตรี
 จํากดั 48,150.00

บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดสั
ตร ีจํากดั 48,150.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000562 ลว
27/06/2561

16 จา้งรอืถอนขนยา้ยเครอืง 
ATM จํานวน 13 สาขา มา
จัดเก็บท ีธอส.สนญ.

74,000.00

_

วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
73,690.90

บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
73,690.90

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000569 ลว
29/06/2561

17 ซอื SMART CARD 
READER (เครอืงอา่นบตัร
ประชาชน)

5,350.00

_

วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์บสิ
ซเินส โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิเซส จํากดั 
3,475.00

บรษัิท แอดวานซ ์บสิ
ซเินส โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิเซส จํากดั 
3,475.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000570 ลว
29/06/2561


