
สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน กมุภาพันธ ์ 2562
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

1 เชา่ใชบ้รกิาร Hi-Speed 
Internet ผูบ้รหิารระดบัสงู 
จํานวน 1 วงจร

12,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรู 
อนิเทอรเ์น็ต คอร์
ปอเรชนั จํากดั 
8,975.16

บรษัิท ทรู 
อนิเทอรเ์น็ต คอร์
ปอเรชนั จํากดั 
8,975.16

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100001893         
ลว 1/02/2562

2 เชา่ใชบ้รกิารสอืโฆษณา
ประชาสมัพันธ์
อเิล็กทรอนกิส ์(Digital 
Singnage) จํานวน 60 จดุ 
(เฟส 2)

1,344,000.00 1,344,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท อไีอบซิ จํากดั
 1,344,000.00

บรษัิท อไีอบซิ จํากดั 
1,331,400.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิราคา
กลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100001899         
ลว 6/02/2562

3 ซอืเครอืงคอมพวิเตอร ์
Notebook จํานวน 7 ชดุ

280,000.00 259,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โซเชยีล 
คลาวด ์จํากดั 
259,000.00

บรษัิท โซเชยีล 
คลาวด ์จํากดั 
259,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ไมเ่กนิราคากลาง
และงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001304        
ลว 8/02/2562

4 จา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอร ์งาน
ยา้ยพนืททํีาการสาขา
สะเดา-ดา่นนอก ไปยังททํีา
การแหง่ใหม่

29,960.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 29,960.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 29,960.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001316        
ลว 12/02/2562

5 จา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการรอืถอน ขนยา้ย
และตดิตงัเครอืงจา่ย
กระแสไฟฟ้าตอ่เนอืง 
(UPS) งานยา้ยพนืททํีา
การสาขาสะเดา-ดา่นนอก 
ไปยังททํีาการแหง่ใหม่

44,940.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์
อนิดสัตร ีจํากดั 
44,940.00

บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดสั
ตร ีจํากดั 44,940.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001317        
ลว 12/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน กมุภาพันธ ์ 2562
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

6 จา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยและตดิตงั
เครอืง ATM พรอ้มปรับปรุง
ส ีงานยา้ยพนืททํีาการ
สาขาสะเดา-ดา่นนอก ไป
ยังททํีาการแหง่ใหม่

51,360.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
51,360.00

บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
51,360.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001318        
ลว 12/02/2562

7 ตดิตงัสาย UTP และสาย 
Fiber Optic พรอ้มแผง
กระจายสญัญาณ อาคาร
ปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์

500,000.00 467,102.08 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซสิเท็มส ์
แอนด ์เน็ตเวริค์ อนิที
เกรชนั เทคโนโลย ี
จํากดั 467,102.08

บรษัิท ซสิเท็มส ์
แอนด ์เน็ตเวริค์ อนิที
เกรชนั เทคโนโลย ี
จํากดั 467,102.08

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ไมเ่กนิราคากลาง
และงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100001908        
ลว 12/02/2562

8 จา้งขนยา้ยและตดิตงัเครอืง
คอมพวิเตอร ์ฝ่ายกฎหมาย
และฝ่ายบรหิารคดี

25,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 25,000.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 25,000.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001325         
ลว 14/02/2562

9 ซอืเครอืงสาํรองไฟ UPS 
APC model : CS 650 
(จํานวน 1 เครอืง)

6,259.50 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส แอนด ์ว ี
คอมมวินเิคชนั 
เซอรว์สิ เน็ทเวริค์ 
จํากดั 6,259.50

บรษัิท เอส แอนด ์ว ี
คอมมวินเิคชนั 
เซอรว์สิ เน็ทเวริค์ 
จํากดั 6,259.50

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001326        
ลว 14/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน กมุภาพันธ ์ 2562
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

10 ซอืซอฟตแ์วร ์Microsoft 
Office จํานวน 500 License

5,500,000.00 5,500,000.00 e-bidding บรษัิท ฟจูติส ึ
(ประเทศไทย) จํากดั
 4,863,699.00 
บรษัิท โอ จ ีเอ 
อนิเตอรเ์นชนัแนล 
จํากดั 5,282,000.00
 บรษัิท ไอ.ท.ีโซลชูนั
 คอมพวิเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั 
5,010,810.00 
บรษัิท เอสวโีอเอ 
จํากดั (มหาชน) 
5,270,000.00 
บรษัิท ดทิโต ้
(ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 
5,430,240.00

บรษัิท ฟจูติส ึ
(ประเทศไทย) จํากดั 
4,860,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด และ
ราคาตําสดุ และ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001912         
ลว 14/02/2562

11 ซอืหมกึสาํหรับเครอืงพมิพ์
คอมพวิเตอร ์ยหีอ้ HP 
No.93A CZ192A จํานวน 
10 กลอ่ง

68,400.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั
 68,400.00

บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั 
68,400.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001335         
ลว 21/02/2562

12 ซอืโปรแกรม Adobe 
Photoshop cc และ Adobe
 Illustrator

32,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ.ท.ี
โซลชูนั คอมพวิเตอร ์
(ไทยแลนด)์ จํากดั 
32,356.80

บรษัิท ไอ.ท.ีโซลชูนั 
คอมพวิเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั 
32,356.80

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001338         
ลว 21/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน กมุภาพันธ ์ 2562
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

13 เครอืงคอมพวิเตอร ์
Notebook จํานวน 26 ชดุ

1,010,000.00 1,010,000.00 e-bidding บรษัิท เดอะ อนิฟินติี
 ดาตา้ จํากดั 
690,040.00    
บรษัิท โอ จ ีเอ 
อนิเตอรเ์นชนัแนล 
จํากดั 896,168.00 
บรษัิท เอสวโีอเอ 
จํากดั (มหาชน) 
949,000.00

บรษัิท เดอะ อนิฟินติ ี
ดาตา้ จํากดั 
688,740.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กํานดและ
ราคาตําสดุ และไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001928         
ลว 27/02/2562

14 ซอืและวา่จา้งบํารุงรักษา
อปุกรณ ์Distribution 
Ethernet Switch และ 
Access Ethernet Switch

4,200,000.00 3,574,795.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท อนิเตอรเ์นชนั
แนล เน็ตเวริค์ ซสิ
เต็ม จํากดั 
3,574,795.00

บรษัิท อนิเตอรเ์นชนั
แนล เน็ตเวริค์ ซสิเต็ม
 จํากดั 3,553,425.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001931 และ 
4100001932         
ลว 28/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว




