
                                  สรปุผลการดําเนนิการจัดซื�อจัดจา้งในรอบเดอืน กนัยายน 2561

                           สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดับ
ที$

งานที$จัดซื�อหรอืจัดจา้ง วงเงนิที$จะซื�อ
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื$อผูเ้สนอราคา
และราคาที$เสนอ

ผูไ้ดร้ับการคัดเลอืก
และราคา

เหตผุลที$คัดเลอืกโดยสังเขป เลขที$และวันที$ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง

1 ซื�อคอมพวิเตอร ์Notebook
 ใหก้ับฝ่าย สนุบสนุนสนิเชื$อ

30,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท โซเชยีล 
คลาวด ์จํากัด 
29,800.00

บรษิัท โซเชยีล คลาวด์
 จํากัด 29,800.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000777 ลว
3/09/2561

2 ซื�อโปรแกรม Adobe 
Creative Cloud for team

72,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.ท.ี
โซลชูั$น 
คอมพวิเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากัด 
34,240.00

บรษิัท ไอ.ท.ีโซลชูั$น 
คอมพวิเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากัด 
34,240.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000778 ลว
3/09/2561

3 จา้งขนยา้ยเครื$อง ATM 
ออกจากสาขาทรงวาด 
เพื$อนําไปปรับปรงุส ีและนํา
เครื$อง ATM ไปตดิตั �งที$
สาขากาฬสนิธุ์

28,355.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากัด 
28,355.00

บรษิัท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากัด 
28,355.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000788 ลว
5/09/2561

4 จัดซอืและจา้งบํารงุรักษา
และซอ่มแซมเครื$องจา่ย
กระแสไฟฟ้า(UPS)จํานวน
 27 เครื$อง ระยะเวลา 4 ปี

6,866,960.40 6,866,960.40 e-bidding บรษิัท เคจ ีดาดา้
เซริฟ์ จํากัด 
6,629,720.00 

บรษิัท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์
อนิดัสตร ีจํากัด 
6,865,817.95

บรษิัท เคจ ีดาดา้เซริฟ์
 จํากัด 6,620,000.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด
และราคาตํ$าสดุและราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและราคากลาง

ใบสั$งซื�อเลขที$
4100001614 และ 
4100001615 ลว
5/09/2561

5 จา้งปรับปรงุและจัด
ระเบยีบหอ้งอปุกรณ์ 
Network อาคาร 2 ชั �น 17

19,260.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรปิเปิ�ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากัด 
19,260.00

บรษิัท ทรปิเปิ�ล เอ็ม 
ซสิเต็มส ์เทคโนโลย ี
จํากัด 19,260.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000804 ลว
10/09/2561

6 จา้งขนยา้ยและตดิตั �ง
เครื$องคอมพวิเตอร ์งาน
ควบรวมสาขายอ่ยถนนทรง
วาดกับสาขาไมตรจีติ

19,260.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากัด 19,260.00

บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากัด 
19,260.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000810 ลว
11/09/2561



                                  สรปุผลการดําเนนิการจัดซื�อจัดจา้งในรอบเดอืน กนัยายน 2561

                           สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดับ
ที$

งานที$จัดซื�อหรอืจัดจา้ง วงเงนิที$จะซื�อ
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื$อผูเ้สนอราคา
และราคาที$เสนอ

ผูไ้ดร้ับการคัดเลอืก
และราคา

เหตผุลที$คัดเลอืกโดยสังเขป เลขที$และวันที$ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง

7 จา้งขนยา้ยและตดิตั �ง
เครื$องจา่ยกระแสไฟฟ้า
ตอ่เนื$อง (UPS) งานควบ
รวมสาขายอ่ยถนนทรงวาด
กับสาขาไมตรจีติ

6,420.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์
อนิดัสตร ีจํากัด 
6,420.00

บรษิัท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดัส
ตร ีจํากัด 6,420.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่งนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000811 ลว
11/09/2561

8 จา้งขนยา้ยและตดิตั �ง
เครื$องคอมพวิเตอร ์งาน
ยกระดับสาขายอ่ย
เซน็ทรัลพระราม 9

19,260.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรปิเปิ�ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากัด 
19,260.00

บรษิัท ทรปิเปิ�ล เอ็ม 
ซสิเต็มส ์เทคโนโลย ี
จํากัด 19,260.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่งนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000812 ลว
11/09/2561

9 จา้งขนยา้ยและตดิตั �ง
เครื$องจา่ยกระแสไฟฟ้า
ตอ่เนื$อง UPS งาน
ยกระดับสาขายอ่ย
เซน็ทรัลพลาซา พระราม 9

26,750.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์
อนิดัสตร ีจํากัด 
26,750.00

บรษิัท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดัส
ตร ีจํากัด 26,750.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000813 ลว
11/09/2561

10 จา้งดําเนนิการขนยา้ยและ
ตดิตั �งเครื$องคอมพวิเตอร ์
งานยา้ยที$ทําการสาขา
ยอ่ยพจิติร

19,260.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากัด 19,260.00

บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากัด 
19,260.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000828 ลว
17/09/2561

11 จา้งดําเนนิการขนยา้ยวงจร
สื$อสาร งานยา้ยที$ทําการ
สาขายอ่ยพจิติร

4,280.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 4,280.00

บรษิัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 4,280.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000829 ลว
17/09/2561

12 จา้งดําเนนิการรื�อถอน ขน
ยา้ยและตดิตั �งเครื$องจา่ย
กระแสไฟฟ้าแบบตอ่เนื$อง 
(UPS) สาขายอ่ยพจิติร

26,750.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์
อนิดัสตร ีจํากัด 
26,750.00

บรษิัท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดัส
ตร ีจํากัด 26,750.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000830 ลว
17/09/2561



                                  สรปุผลการดําเนนิการจัดซื�อจัดจา้งในรอบเดอืน กนัยายน 2561

                           สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดับ
ที$

งานที$จัดซื�อหรอืจัดจา้ง วงเงนิที$จะซื�อ
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื$อผูเ้สนอราคา
และราคาที$เสนอ

ผูไ้ดร้ับการคัดเลอืก
และราคา

เหตผุลที$คัดเลอืกโดยสังเขป เลขที$และวันที$ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง

13 ซื�ออปุกรณ์สํารองขอ้มลู 6 
รายการ

10,300.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล 
จํากัด (มหาชน) 
10,100.00

บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน) 10,100.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด
และไมเ่กนิงบประมาณและราคา
กลาง

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000833 ลว
17/09/2561

14 ซื�อ Flash Drive 128GB 
ยี$หอ้Sandisk จํานวน 2 อัน

10,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด
 3,723.60

บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 
3,723.60

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000839 ลว
19/09/2561

15 ซื�อโปรแกรม Adobe 
Illustrator cc.จํานวน 1 
License

15,408.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีว ีไอ 
จํากัด (มหาชน) 
15,408.00

บรษิัท เอส พ ีว ีไอ 
จํากัด (มหาชน) 
15,408.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000841 ลว
19/09/2561

16 ซื�อโปรแกรม Adobe 
Acrobat Pro DC.จํานวน 1
 License

7,062.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีว ีไอ 
จํากัด (มหาชน) 
7,062.00

บรษิัท เอส พ ีว ีไอ 
จํากัด (มหาชน) 
7,062.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000842 ลว
19/09/2561

17 ซื�อหมกึสําหรับเครื$องพมิพ์
ส ียี$หอ้ HP Color Laser 
Jet Pro MFP M177 fw 

จํานวน 47 ตลับ ใหฝ้่าย
บรหิาร NPA

98,947.18 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด
 98,947.18

บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 
98,947.18

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000844 ลว
20/09/2561

18 จา้งบรษิัทภายนอกขนยา้ย
 พรอ้มตดิตั �งเครื$อง ATM 
และเครื$อง LRM สาขาสัน
ทราย

53,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากัด 
53,500.00

บรษิัท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากัด 
53,500.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000856 ลว
21/09/2561

19 เชา่วงจรสื$อสารขอ้มลูวงจร
หลัก จํานวน 4 วงจร

268,099.20 268,099.20 วธิพีเิศษ บรษิัท ยไูนเต็ด อนิ
ฟอรเ์มชั$น ไฮเวย ์
จํากัด 268,099.20

บรษิัท ยไูนเต็ด อนิฟอร์
เมชั$น ไฮเวย ์จํากัด 
268,099.20

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสั$งซื�อเลขที$
4100001642 ลว
21/09/2561

20 เชา่วงจรสื$อสารขอ้มลูวงจร
สํารอง จํานวน 4 วงจร

748,800.00 748,800.00 วธิพีเิศษ บรษิัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 
748,800.00

บรษิัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 748,800.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสั$งซื�อเลขที$
4100001643 ลว
21/09/2561



                                  สรปุผลการดําเนนิการจัดซื�อจัดจา้งในรอบเดอืน กนัยายน 2561

                           สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดับ
ที$

งานที$จัดซื�อหรอืจัดจา้ง วงเงนิที$จะซื�อ
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื$อผูเ้สนอราคา
และราคาที$เสนอ

ผูไ้ดร้ับการคัดเลอืก
และราคา

เหตผุลที$คัดเลอืกโดยสังเขป เลขที$และวันที$ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง

21 จา้งขนยา้ยพรอ้มตดิตั �ง
เครื$องATMและเครื$องLRM
 สาขาถนนนมิมานเหมนิทร์
(แหง่ใหม)่

53,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากัด 
53,500.00

บรษิัท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากัด 
53,500.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด
และไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4100001649 ลว
24/09/2561

22 จา้งบรกิารบํารงุรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขระบบเรง่รัด
ตดิตามหนี�สนิและกฎหมาย 
เป็นเวลา 6 เดอืน

2,193,500.00 2,193,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท โมทฟี 
เทคโนโลย ีจํากัด 
(มหาชน) 
2,193,500.00

บรษิัท โมทฟี 
เทคโนโลย ีจํากัด 
(มหาชน) 
2,150,000.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสั$งซื�อเลขที$
4100001659 ลว
26/09/2561

23 จา้งพัฒนาระบบจัดลําดับ
นัดหมายการลงนามสัญญา
 Q Impress ผา่น Smart 
Phone

2,996,000.00 2,996,000.00 วธิพีเิศษ บรษิัท อนิสไปเรชั$น 
เทคโนโลย ีจํากัด 
2,996,000.00

บรษิัท อนิสไปเรชั$น 
เทคโนโลย ีจํากัด 
2,996,000.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิงบประมาณและ
ราคากลางที$กําหนดไว ้

ใบสั$งซื�อเลขที$
4100001663 ลว
27/09/2561

24 จา้งขนยา้ยเครื$อง LRM 
ของสาขาบา้นบงึเพื$อนํามา
ตดิตั �งยังจดุตดิตั �งดา้นหนา้
สาขา

10,379.00        - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท โกมล เวริค์ 
จํากัด 10,379.00

บรษิัท โกมล เวริค์ 
จํากัด 10,379.00

บรษิัทเสนอตรงตามขอ้กําหนด
และไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั$งซื�อเลขที$
4000000872 ลว
28/09/2561


