
สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2562
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

1 จา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการยา้ยและตดิตงั
วงจรสอืสาร งานยกระดบั
สาขายอ่ยสโุขทยั

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

บรษัิท กสท 
โทรคมนาคม จํากดั 
(มหาชน) 4,280.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัจา้งเลขที
4000001365        
ลว 1/03/2562

2 จา้งบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ข Disk 
Storage 3PAR7200 เป็น
เวลา 2 ปี

540,000.00 540,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 540,000.00

บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 540,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัจา้งเลขที
4100001934       
ลว 1/03/2562

3 ซอืเครอืงคอมพวิเตอร ์
Notebook จํานวน 1 เครอืง

40,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เดอะ อนิฟินติี
 ดาตา้ จํากดั 
36,200.00

บรษัิท เดอะ อนิฟินติี
 ดาตา้ จํากดั 
36,200.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001376        
ลว 6/03/2562

4 ซอืหมกึสาํหรับเครอืงปรนิ
เตอรส์ ีจํานวน 5 ตลบั

19,281.40 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั
 19,281.40

บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั
 19,281.40

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001377        
ลว 6/03/2562

5 เชา่วงจรสอืสารสาขา
ธัญญะชอ้ปปิงพารค์ 
จํานวน 1 วงจร

128,143.20 95,722.20 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ยไูนเต็ด อนิ
ฟอรเ์มชนั ไฮเวย ์
จํากดั 95,722.20

บรษัิท ยไูนเต็ด อนิ
ฟอรเ์มชนั ไฮเวย ์
จํากดั 95,722.20

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัเชา่เลขที
4100001938       
ลว 7/03/2562

6 จา้งบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขเครอืงปรับ
สมดุคูฝ่ากอตัโนมัต ิ
(PBM) จํานวน 20 เครอืง
 พรอ้ม Server 
Management จํานวน 1 
ระบบ เป็นเวลา 4 ปี

900,000.00 856,800.00 วธิพีเิศษ บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทงิ จํากดั 
856,800.00

บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทงิ จํากดั 
792,800.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัจา้งเลขที
4100001951        
ลว 14/03/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2562
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

7 จา้งขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอร,์ เครอืง
จา่ยกระแสไฟฟ้าตอ่เนอืง 
(UPS) และอปุกรณ์สอืสาร
 สาขาอบุลราชธานี

25,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
23,540.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์เทคโนโลยี
 จํากดั 23,540.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัจา้งเลขที
4000001400        
ลว 19/03/2562

8 ซอื Smart Card Reader 
ใหก้บัฝ่ายสนับสนุนสาขา
นครหลวง จํานวน 34 
เครอืง

37,400.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์
บสิซเินส โซลชูนั 
แอนด ์เซอรว์สิเซส 
จํากดั 37,400.00

บรษัิท แอดวานซ ์
บสิซเินส โซลชูนั 
แอนด ์เซอรว์สิเซส 
จํากดั 37,400.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001401        
ลว 19/03/2562

9 จา้งขนยา้ยเครอืง ATM 
พรอ้มทําสเีครอืง ใหก้บั
สาขาอบุลราชธานี

55,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดโีบลด ์นกิซ์
ดอรฟ์ (ประเทศไทย)
 จํากดั 53,290.28

บรษัิท ดโีบลด ์นกิซ์
ดอรฟ์ (ประเทศไทย)
 จํากดั 53,290.28

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัจา้งเลขที
4000001402        
ลว 19/03/2562

10 ซอื Smart Card Reader
 จํานวน 24 เครอืง

36,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์
บสิซเินส โซลชูนั 
แอนด ์เซอรว์สิเซส 
จํากดั 26,400.00

บรษัิท แอดวานซ ์
บสิซเินส โซลชูนั 
แอนด ์เซอรว์สิเซส 
จํากดั 26,400.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001411        
ลว 22/03/2562

11 ซอืผงหมกึ จํานวน 1,800 
กลอ่ง

16,379,340.00 16,352,500.00 วธิคีดัเลอืก บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั
 16,375,000.00

บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั
 16,337,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิ
งบประมาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
3000000015        
ลว 25/03/2562

12 ซอืลขิสทิธโิปรแกรม 
Adobe Creative Cloud 
จํานวน 5 Lisense

200,000.00 189,390.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
189,390.00

บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
189,390.00

บรษัิทเสนอตรงตามที
กําหนดและไมเ่กนิ
ราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001414        
ลว 25/03/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2562
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

13 จา้งทปีรกึษาพัฒนาระบบ
บรหิารจัดการความมันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
เครอืงลกูขา่ยระบบ 
BATHNET และ ICAS 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 (ตอ่เนอืง)

2,500,000.00 2,498,988.80 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท อาร ์ว ีคอน
เน็กซ ์จํากดั 
2,454,724.00

บรษัิท อาร ์ว ีคอน
เน็กซ ์จํากดั 
2,300,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ 
และราคากลาง

ใบสงัจา้งเลขที
4100001969        
ลว 25/03/2562

14 ซอืผงหมกึ ยหีอ้HPรุ่น 
87XC จํานวน 500กลอ่ง

3,466,500.00 3,461,500.00 วธิคีดัเลอืก บรษัิท โอ จ ีเอ 
อนิเตอรเ์นชนัแนล 
จํากดั 3,466,500.00

บรษัิท โอ จ ีเอ 
อนิเตอรเ์นชนัแนล 
จํากดั 3,460,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิ

ใบสงัซอืเลขที
3000000016        
ลว 26/03/2562

15 จา้งขนยา้ยและตดิตงั
เครอืง Passbook Printer 
เพอืรองรับการใชง้านระบบ
 GHB System ของสาขา

150,000.00 140,170.00 วธิพีเิศษ บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 140,170.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 140,170.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด ราคากลาง
 และงบประมาณ

ใบสงัจา้งเลขที
4000001424        
ลว 28/03/2562

16 เชา่บรกิารวงจรสอืสาร
ขอ้มลูความเร็วสงูวงจร
สาํรอง จํานวน 1 วงจร 
สาํหรับสาขาเซ็นทรัล
พลาซา ระยอง

48,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท กสท 
โทรคมนาคม จํากดั 
(มหาชน) 47,764.80

บรษัิท กสท 
โทรคมนาคม จํากดั 
(มหาชน) 47,764.80

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัเชา่เลขที
4100001981        
ลว 29/03/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว




