
สรุปผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง
วงเงนิทจีะซอื

หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง
รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

1 จา้งขนยา้ยเครอืง CDM/ATM 
เครอืงLRM ยหีอ้ GRG และเครอืง
PBM

358,000.00 357,380.00 วธิพีเิศษ บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศ
ไทย) จํากดั 
357,000.00

บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศ
ไทย) จํากดั 
357,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ไมเ่กนิราคากลาง
และงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100002068 ลว
7/05/2562

2 จา้งขนยา้ยเครอืงและทําส ีATM 
ยหีอ้ NCR

214,000.00 212,683.90 วธิพีเิศษ บรษัิท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั
 212,683.90

บรษัิท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) 
จํากดั 212,683.90

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ไมเ่กนิราคากลาง
และงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100002069 ลว
7/05/2562

3 จา้งขนยา้ยเครอืงพรอ้มทําส ีATM 
ยหีอ้Wincor 280

573,000.00 572,377.24 วธิพีเิศษ บรษัิท ดโีบลด ์
นกิซด์อรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั 
572,377.24

บรษัิท ดโีบลด ์
นกิซด์อรฟ์ 
(ประเทศไทย) 
จํากดั 572,377.24

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด
และไมเ่กนิราคา
กลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100002070 ลว
7/05/2562

4 เชา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงู 
(Hi-speed internet) ใหก้บัผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของธนาคาร เป็นระยะเวลา
 1 ปี จํานวน 7 วงจร

108,500.00 71,820.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์
ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ 
จํากดั 69,246.12

บรษัิท แอดวานซ ์
ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ 
จํากดั 69,246.12

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100002075 ลว
8/05/2562

5 ซอื SQL Server Standard รวม 
SA และ Windows Server 
External Connector

900,000.00 900,000.00 e-bidding บรษัิท ดเิอ็นเตอร์
ไพรสร์ซีอรส์ เทรน
นงิ จํากดั 
757,551.44     
บรษัิทเอ็มเวริจ์ 
จํากดั 797,500.00

บรษัิท ดเิอ็นเตอร์
ไพรสร์ซีอรส์ เทรน
นงิ จํากดั 
757,551.44

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลางและ
ราคาตําสดุ

ใบสงัซอืเลขที
4100002078 ลว
13/05/2562

6 ซอือปุกรณ์สนิเปลอืง จํานวน 10 
รายการ

77,628.50       - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส แอนด ์
เอส เจอเนอรัล 
จํากดั 77,628.50

บรษัิท เอส แอนด ์
เอส เจอเนอรัล 
จํากดั 77,628.50

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กํานด
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001538 ลว
14/05/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



สรุปผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง
วงเงนิทจีะซอื

หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง
รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

7 เชา่เครอืงคอมพวิเตอร ์110 เครอืง
และเครอืงพมิพ ์30 เครอืง 
ระยะเวลา 3 ปี

3,780,000.00 3,453,120.00 วธิพีเิศษ บรษัิท โอ จ ีเอ 
อนิเตอรเ์นชนัแนล 
จํากดั 
3,249,360.00    
บรษัิทเอสวโีอเอ 
จํากดั (มหาชน) 
3,390,480.00

บรษัิท โอ จ ีเอ 
อนิเตอรเ์นชนัแนล 
จํากดั 3,204,000.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลางและ
ราคาตําสดุ

ใบสงัซอืเลขที
4100002084 ลว
14/05/2562

8 ซอืผงหมกึ HP รุ่น C6602A 
(เครอืงอา่นเชค็) จํานวน 100 กลอ่ง

51,360.00       - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทกีา้ 
จํากดั 51,360.00

บรษัิท โฟทกีา้ 
จํากดั 51,360.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001545 ลว
15/05/2562

9 จา้งขนยา้ยและตดิตงัเครอืง
คอมพวิเตอร ์งานปรับปรุงฝ่าย
กจิการเพอืสงัคม และฝ่ายสอืสาร
องคก์ร

10,700.00      - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
10,700.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
10,700.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001547 ลว
15/05/2562

10 จา้งขนยา้ยและตดิตงัเครอืง
คอมพวิเตอร ์งานปรับปรุงฝ่าย
พัฒนาระบบสารสนเทศ, ฝ่ายพัฒนา
ระบบบรกิารดจิทิลั, ฝ่ายประเมนิผล
องคก์ร

50,000.00     - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
37,450.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
37,450.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001554 ลว
17/05/2562

11 เชา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงู 
(Hi-speed internet) ใหก้บัผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของธนาคาร เป็นระยะเวลา
 1 ปี จํานวน 16 วงจร

192,000.00 182,122.56 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรู 
อนิเทอรเ์น็ต คอร์
ปอเรชนั จํากดั 
182,122.56

บรษัิท ทรู 
อนิเทอรเ์น็ต คอร์
ปอเรชนั จํากดั 
182,122.56

บรษัิทเสนอตรง
ตามกําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002089 ลว
22/05/2562

12 จา้งบรษัิทภายนอกดําเนนิการระบบ
 MDM เพอืเปลยีน Interface จาก
ระบบ Core Bank เดมิ เป็นระบบ 
GHB Systemใหม่

800,000.00 751,432.00 วธิพีเิศษ บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศ
ไทย) จํากดั 
751,432.00

บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศ
ไทย) จํากดั 
750,000.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามทกํีาหนด
และไมเ่กนิราคา
กลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100002090 ลว
22/05/2562

13 ซอืคอมพวิเตอร ์Notebook 3 
เครอืง และโปรแกรมคอมพวิเตอร์

194,000.00 194,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เดอะ อนิฟินติี
 ดาตา้ จํากดั 
183,900.00

บรษัิท เดอะ อนิฟิ
นติ ีดาตา้ จํากดั 
183,900.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ไมเ่กนิราคากลาง
และงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001586 ลว
29/05/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



สรุปผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง
วงเงนิทจีะซอื

หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง
รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

14 เชา่เครอืงคอมพวิเตอร ์170 เครอืง 
และเครอืงพมิพ ์190 เครอืง เป็น
เวลา 6 เดอืน

1,213,680.00 1,147,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอสวโีอเอ 
จํากดั (มหาชน) 
1,147,200.00

บรษัิท เอสวโีอเอ 
จํากดั (มหาชน) 
1,039,200.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002099 ลว
29/05/2562

15 ซอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสส์นิเปลอืง 
เพอืรองรับการปฏบิตังิาน ครังท ี
1/2562  จํานวน 7 รายการ

94,855.50    - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส แอนด ์
เอส เจอเนอรัล 
จํากดั 94,855.50

บรษัิท เอส แอนด ์
เอส เจอเนอรัล 
จํากดั 94,855.50

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000001595 ลว
31/05/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว




