
                                  สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2561

                           สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดบัทีงานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคาและราคาทเีสนอผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขปเลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

1 ซอืหมกึสาํหรับ
เครอืงพมิพส์ ียหีอ้ 
SAMSUNG รุ่น 
CLP-775ND จํานวน 7 
กลอ่ง

36,529.80 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทกีา้ 
จํากดั 36,529.80

บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั 
36,529.80

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000876 ลว
1/10/2561

2 ซอืและวา่จา้งบรกิาร
บํารุงรักษาระบบ IP 
Smart Radio

7,956,348.80 7,956,348.80 e-bidding บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล 
เน็ตเวริค์ ซสิเต็ม
 จํากดั 
7,555,000.00

บรษัิท อนิเตอรเ์นชนั
แนล เน็ตเวริค์ ซสิเต็ม
 จํากดั 7,555,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001670 ลว
1/10/2561 และ 
4100001671 ลว
1/10/2561

3 จา้งบํารุงรักษาเครอืง 
Capture Device จํานวน 
38 เครอืง ระยะเวลา 1 ปี 
127 วนั

2,145,659.70 2,145,659.70 วธิพีเิศษ บรษัิท 
คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
2,143,500.00

บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
2,143,500.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด
 และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001673 ลว
1/10/2561

4 จา้งปรับปรุงเครอืง
(CDM/ATM)ยหีอ้GRG
จํานวน62เครอืงตาม
มาตรการธนาคารแหง่
ประเทศไทย

4,050,000.00 4,046,740.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศ
ไทย) จํากดั 
4,046,740.00

บรษัิท ดาตา้วนั เอเชยี
 (ประเทศไทย) จํากดั 
4,046,740.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ไมเ่กนิราคาและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100001675 ลว
2/10/2561



                                  สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2561

                           สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดบัทีงานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคาและราคาทเีสนอผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขปเลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

5 ซอืเครอืงคอมพวิเตอร ์
Notebook ยหีอ้ Dell รุ่น 
Inspiron 5370 ของฝ่าย 
บสส.

49,113.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส แอนด์
 เอสเจอเนอรัล 
จํากดั 49,113.00

บรษัิท เอส แอนด ์เอ
สเจอเนอรัล จํากดั 
49,113.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000883 ลว
3/10/2561

6 จัดซอืและวา่จา้งบรกิาร
บํารุงรักษา Hardware 
และ Software ระบบงาน
เร่งรัดตดิตามหน ี
(i-Collection) และระบบ
กฎหมายและระบบหนี
สว่นขาด (i-Legal) พรอ้ม
 Migration and 
Installation

22,000,000.00 20,554,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โมทฟี 
เทคโนโลย ีจํากดั
 (มหาชน) 
20,554,700.00

บรษัิท โมทฟี 
เทคโนโลย ีจํากดั 
(มหาชน) 
20,199,995.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001678 ลว
3/10/2561 และ 
4100001680  ลว
3/10/2561

7 ซอืเครอืงคอมพวิเตอร ์
Notebook ยหีอ้ HP รุ่น 
Pavilion x360 
14-ba159TX จํานวน 1 
เครอืง

46,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โซเชยีล 
คลาวด ์จํากดั 
44,100.00

บรษัิท โซเชยีล 
คลาวด ์จํากดั 
44,100.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000889 ลว
4/10/2561

8 ซอื Smart Card Reader
 (เครอืงอา่นบตัร
ประชาชน) จํานวน 20 
เครอืง

13,910.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ์
 บสิซเินส 
โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิเซส 
จํากดั 13,910.00

บรษัิท แอดวานซ ์บสิ
ซเินส โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิเซส จํากดั 
13,910.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด
 และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000895 ลว
5/10/2561



                                  สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2561

                           สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดบัทีงานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคาและราคาทเีสนอผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขปเลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

9 ซอื External Harddisk 
2TB 
(WDBBKG0020HBK) 
จํานวน 2 เครอืง

5,564.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทกีา้ 
จํากดั 5,564.00

บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั 
5,564.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000899 ลว
9/10/2561

10 ซอืและวา่จา้งบรกิาร
บํารุงรักษาระบบบรหิาร
สนิทรัพยแ์ละหนสีนิ (ALM)

85,000,000.00 85,000,000.00 e-bidding บรษัิท เว็ลธ ์
แมเนจเมน้ท ์ซสิ
เท็ม จํากดั 
57,100,000.00

บรษัิท เว็ลธ ์แมเนจ
เมน้ท ์ซสิเท็ม จํากดั 
55,000,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001689 ลว
10/10/2561

11 ซอืและวา่จา้งบํารุงรักษา
ระบบ Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI)

7,137,000.00 7,137,000.00 e-bidding บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล 
เน็ตเวริค์ ซสิเต็ม
 จํากดั 
7,100,000.00 
บรษัิท เน็กซเ์ทค 
เอเชยี จํากดั 
7,120,000.00 
บรษัิท รูธวคิเตอร์
 (ประเทศไทย) 
จํากดั 
7,113,500.00

บรษัิท อนิเตอรเ์นชนั
แนล เน็ตเวริค์ ซสิเต็ม
 จํากดั 4,990,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001693 ลว
11/10/2561 และ 
4100001694 ลว
11/10/2561



                                  สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2561

                           สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดบัทีงานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคาและราคาทเีสนอผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขปเลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

12 จา้งรอืถอนขนยา้ยเครอืง 
ATM จํานวน 21 สาขา

651,000.00 587,284.80 วธิคีดัเลอืก บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
382,739.00 
บรษัิท โกมลเวริค์
 จํากดั 
560,273.40

บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
382,739.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000000920 ลว
12/10/2561

13 จา้งบรษัิทดแูลดา้นเทคนคิ
เซริฟ์เวอร ์Cloud จํานวน 
2 เว็บไซต ์เป็นระยะเวลา 
1 ปี

700,000.00 600,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท ยนูกิซเ์ดฟ
 จํากดั 
600,000.00

บรษัิท ยนูกิซเ์ดฟ 
จํากดั 500,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001699 ลว
16/10/2561

14 จัดซอืเครอืงอา่น Smart 
Card ใหก้บัฝ่ายบรหิาร
หนภีมูภิาค จํานวน 10 
เครอืง

10,700.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ์
 บสิซเินส 
โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิเซส 
จํากดั 6,955.00

บรษัิท แอดวานซ ์บสิ
ซเินส โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิเซส จํากดั 
6,955.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000948 ลว
19/10/2561

15 ซอืเครอืง Scanner 
ใหก้บัฝ่ายบรหิาร NPA 
จํานวน 1 เครอืง

34,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทกีา้ 
จํากดั 34,500.00

บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั 
34,500.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000949 ลว
19/10/2561



                                  สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2561

                           สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดบัทีงานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคาและราคาทเีสนอผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขปเลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

16 จา้งพัฒนา Courseware 
หลกัสตูรการใชง้านระบบ
 GHB System

6,000,000.00 5,500,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท สามารถ 
เอ็ด เท็ค จํากดั 
5,500,000.00

บรษัิท สามารถ เอ็ด 
เท็ค จํากดั 
5,500,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลางที
กําหนดไว ้

ใบสงัซอืเลขที
4100001705 ลว
19/10/2561

17 จา้งขนยา้ยเครอืง ATM 
และเครอืง LRM ของ
สาขาบกิซ ีสมทุรปราการ 
และสาขาแม็คโคร จรัญ
สนทิวงศ์

53,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
53,500.00

บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
53,500.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000951 ลว
22/10/2561

18 ซอือปุกรณ์สาํรองขอ้มลู 
(NAS พรอ้ม Harddisk)

39,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั
 แนสชอ๊ป ดอท
เน็ท 39,000.00

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แนสชอ๊ป ดอทเน็ท 
39,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000958 ลว
22/10/2561

19 ซอื External Hard Disk 
จํานวน 4 เครอืง

8,190.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทกีา้ 
จํากดั 8,185.50

บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั 
8,185.50

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000959 ลว
22/10/2561

20 จา้งบรษัิทภายนอก
ปรับปรุงและจัดระเบยีบ
หอ้งอปุกรณ ์Network 
อาคาร2 ชนั12

25,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล 
เอ็ม ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั
 19,260.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม 
ซสิเต็มส ์เทคโนโลย ี
จํากดั 19,260.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000962 ลว
24/10/2561



                                  สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2561

                           สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดบัทีงานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคาและราคาทเีสนอผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขปเลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

21 จา้งขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอร ์งาน
ยกระดบัสาขายอ่ย
เซ็นทรัลพลาซาพระราม3

19,260.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล 
เอ็ม ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั
 19,260.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม 
ซสิเต็มส ์เทคโนโลย ี
จํากดั 19,260.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000968 ลว
26/10/2561

22 จา้งขนยา้ยพรอ้มตดิตงั
ATM เครอืงLRM และ
เครอืงQR Non Cash 
Payment ณ ททํีาการ 4 
แหง่

98,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
98,172.50

บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
98,172.50

บรษัิทตรงตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000969 ลว
26/10/2561

23 จา้งรอืถอน ขนยา้ย ตดิตงั
 UPS งานยกระดบัสาขา
ยอ่ยเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม3

32,100.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์
อนิดสัตร ีจํากดั 
32,100.00

บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดสั
ตร ีจํากดั 32,100.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000970 ลว
26/10/2561

24 เชา่ใชบ้รกิารสอืสารขอ้มลู
วงจรหลกั จํานวน 1 วงจร
 สาํหรับสาขาเซ็นทรัล
พลาซาระยอง

68,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ยไูนเต็ด 
อนิฟอรเ์มชนั 
ไฮเวย ์จํากดั 
67,955.70

บรษัิท ยไูนเต็ด อนิ
ฟอรเ์มชนั ไฮเวย ์
จํากดั 67,955.70

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100001716 ลว
31/10/2561



                                  สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2561

                           สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดบัทีงานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคาและราคาทเีสนอผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขปเลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

25 ซอืสอืการเรยีนออนไลน์ 
(Courseware) จํานวน 5
 หลกัสตูร

2,000,000.00 2,000,000.00 วธิคีดัเลอืก บรษัิท เออารไ์อพี
 จํากดั (มหาชน) 
1,819,000.00

บรษัิท เออารไ์อพ ี
จํากดั (มหาชน) 
1,819,000.00

บราิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001718 ลว
31/10/2561


