
สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2562
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคาและ
ราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกและราคา เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

1 จา้งขนยา้ยและตดิตงัเครอืง
คอมพวิเตอร ์เครอืงพมิพ์
คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ์สอืสาร 
งานปรับปรุงสว่นจัดการความ
ปลอดภัย ชนั G อาคาร 1

35,000.00            - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิเท็ม
อนิทรเีกรท จํากดั 
31,886.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิเท็ม
อนิทรเีกรท จํากดั 31,886.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002183 ลว
2/12/2562

2 ซอือปุกรณ์สาํรองขอ้มลู NAS 
จํานวน 1 ชดุ ใหก้บัฝ่ายพัฒนาและ
บรหิารการเรยีนรู ้

50,000.00      - วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดัแนส     
 ชอ๊ป ดอทเน็ท 42,200.00

หา้งหุน้สว่นจํากดั แนสชอ๊ป 
ดอทเน็ท 42,200.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002185 ลว
2/12/2562

3 จัดซอืและวา่จา้งบํารุงรักษา 
Hardware/Software Infra Server

44,418,000.00 44,418,000.00 วธิคีดัเลอืก บรษัิท สตรมี ไอ.ท.ีคอน
ซลัตงิ จํากดั 
22,911,910.00       
บรษัิทยบิอนิซอย จํากดั 
28,499,000.00      
บรษัิทอนิเตอรเ์นชนัแนล 
เน็ตเวริค์ ซสิเต็ม จํากดั 
30,300,000.00

บรษัิท สตรมี ไอ.ท.ีคอน
ซลัตงิ จํากดั 22,500,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002430 และ 
4100002431 ลว
2/12/2562

4 ซอื Software License ระบบ ERP
 และระบบ HR เพมิเตมิ พรอ้ม
วา่จา้งบํารุงรักษา 3 ปี

13,819,927.40 13,819,927.40 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอแอม คอนซลัตงิ
 จํากดั 13,175,980.00

บรษัิท ไอแอม คอนซลัตงิ 
จํากดั 13,000,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002433 และ 
4100002434 ลว
2/12/2562

5 จา้งบรกิารบํารุงรักษาและซอ่มแซม
แกไ้ขระบบปรับอากาศ สาํหรับหอ้ง
เครอืงคอมพวิเตอร ์อาคาร 1 ชนั 2

706,200.00 321,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไซท ์เพรพพาเรชนั
 แมเนจเมนท ์จํากดั 
321,000.00

บรษัิท ไซท ์เพรพพาเรชนั 
แมเนจเมนท ์จํากดั 
321,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002435 ลว
2/12/2562

6 เชา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงู 
(Hi-Speed Internet)  ใหก้บั
ผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคาร เป็น
ระยะเวลา 1 ปี จํานวน 4 วงจร

48,000.00      - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทโีอท ีจํากดั 
(มหาชน) 32,613.60

บรษัิท ทโีอท ีจํากดั 
(มหาชน) 32,613.60

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002437 ลว
3/12/2562

7 ซอืกลอ้ง Web CAM รองรับระบบ 
E-KYC จํานวน 660 ชดุ

500,000.00 353,100.00 วธิพีเิศษ บรษัิท คราวน ์
คอมพวิเตอร ์จํากดั 
353,100.00

บรษัิท คราวน ์คอมพวิเตอร ์
จํากดั 353,100.00

บรษัิทเสนอตามขอ้กํานด
และไมเ่กนิราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002191 ลว
4/12/2562

8 ซอืเครอืง Scanner ยหีอ้ Brother 
MFC-L2700D จํานวน 1 เครอืง
ใหก้บัฝ่ายพธิกีารสนิเชอื

5,350.00      - วธิพีเิศษ บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส 
จํากดั 5,029.00

บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส จํากดั 
5,029.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002193 ลว
4/12/2562

9 ซอืเครอืง iMac จํานวน 1 เครอืง
ใหก้บัฝ่ายพัฒนาและบรหิารการ
เรยีนรู ้

80,000.00      - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เดอะ อนิฟินติ ี
ดาตา้ จํากดั 76,900.00

บรษัิท เดอะ อนิฟินติ ีดาตา้ 
จํากดั 76,900.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002196 ลว
6/12/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2562
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

10 จา้งขนยา้ยและตดิตงัเครอืง
คอมพวิเตอร ์และเครอืงพมิพ ์งาน
ปรับปรุงพนืทสีาขาถนนจอมพล ชนั 
4เพอืใชเ้ป็นททํีาการภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่งและ 
ศนูยว์เิคราะหส์นิเชอื 
(DEC)นครราชสมีา

40,000.00      - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม ซสิ
เต็มส ์เทคโนโลย ีจํากดั 
24,535.10

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม ซสิเต็มส์
 เทคโนโลย ีจํากดั 24,535.10

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002198 ลว
6/12/2562

11 ซอืสาย Parallel เพอืรองรับ
โครงการพัฒนาระบบบญัชยีอ่ย
กฎหมาย/บงัคบัคด ีของสาขา

40,000.00    - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส แอนด ์เอส 
เจอเนอรัล จํากดั 
28,890.00

บรษัิท เอส แอนด ์เอส เจอ
เนอรัล จํากดั 28,890.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002199 ลว
6/12/2562

12 จัดซอื Courseware สาํหรับ
ฝึกอบรมผา่นระบบ e-learning

3,000,000.00 2,800,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท สามารถ เอ็ด เท็ค 
จํากดั 2,800,000.00   
บรษัิทนชิกะ จํากดั 
3,852,000.00

บรษัิท สามารถ เอ็ด เท็ค 
จํากดั 2,770,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002456 ลว
6/12/2562

13 จา้งบรษัิทภายนอกดําเนนิการขน
ยา้ยพรอ้มตดิตงัเครอืงรับชาํระหนี
เงนิกูอ้ตัโนมัต ิ(LRM) และเครอืง 
QR-Noncash Payment ณ พนืที
ทําการเคานเตอรก์ารเงนิเดอะมอลล์
 งามวงศว์าน (แหง่ใหม)่

50,000.00     - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดาตา้วนั เอเชยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 
17,708.50

บรษัิท ดาตา้วนั เอเชยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 
17,708.50

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002202 ลว
9/12/2562

14 จา้งบรษัิทภายนอกดําเนนิการขน
ยา้ยพรอ้มตดิตงัเครอืงปรับสมดุคู่
ฝากอตัโนมัต ิ(PBM) สาขา
พหลโยธนิ

67,000.00    - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท พอยท ์ไอท ีคอน
ซลัทงิ จํากดั 40,660.00

บรษัิท พอยท ์ไอท ีคอน
ซลัทงิ จํากดั 40,660.00

บราิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002204 ลว
9/12/2562

15 จา้งบรษัิทภายนอกขนยา้ยพรอ้ม
ตดิตงัเครอืงรับชาํระหนเีงนิกู ้
อตัโนมัต ิ(LRM) สาขาพหลโยธนิ

30,000.00    - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดาตา้วนั เอเชยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 
29,906.50

บรษัิท ดาตา้วนั เอเชยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 
29,906.50

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002205 ลว
9/12/2562

16 จัดจา้งบรษัิทภายนอกดําเนนิการขน
ยา้ยและตดิตงัเครอืงคอมพวิเตอร์
พรอ้มอปุกรณ์ตอ่พ่วง เครอืงพมิพ ์
อปุกรณ์สอืสาร งานปรับปรุงสาขา
พหลโยธนิ

40,000.00    - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิเท็ม
อนิทรเีกรท จํากดั 
35,096.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิเท็ม
อนิทรเีกรท จํากดั 35,096.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002215 ลว
9/12/2562

17 จา้งบรษัิทภายนอกดําเนนิการขน
ยา้ยและตดิตงัเครอืงจา่ย
กระแสไฟฟ้าตอ่เนอืง (UPS) งาน
ปรับปรุงสาขาพหลโยธนิ

40,000.00     - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดสัตร ี
จํากดั 34,657.30

บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดสัตร ี
จํากดั 34,657.30

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002216 ลว
9/12/2562

18 จัดจา้งบรษัิทภายนอกดําเนนิการขน
ยา้ยและตดิตงัเครอืงคอมพวิเตอร ์
เครอืงพมิพ ์อปุกรณ์สอืสารงาน
ปรับปรุงเคานเ์ตอรก์ารเงนิเดอมอลล์
 งามวงศว์าน (แหง่ใหม)่

40,000.00    - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิเท็ม
อนิทรเีกรท จํากดั 
12,840.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิเท็ม
อนิทรเีกรท จํากดั 12,840.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002217 ลว
9/12/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2562
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

19 จัดจา้งบรษัิทภายนอกดําเนนิการขน
ยา้ยและตดิตงัเครอืงจา่ย
กระแสไฟฟ้าตอ่เนอืง (UPS) งาน
ปรับปรุงเคานเ์ตอรก์ารเงนิเดอะ
มอลล ์งามวงศว์าน (แหง่ใหม)่

40,000.00    - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดสัตร ี
จํากดั 16,050.00

บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดสัตร ี
จํากดั 16,050.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002218 ลว
9/12/2562

20 จา้งบรษัิทผูใ้หบ้รกิารบรหิารจัดการ
ขอ้มลูเพอืสง่รายงานธรุกรรมผา่นสอื
อเิล็กทรอนกิส(์ETRGeway) เป็น
เวลา 3 ปี

963,000.00 963,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท เคลาด ์ครเีอชนั 
จํากดั 963,000.00

บรษัิท เคลาด ์ครเีอชนั จํากดั
 963,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002460 ลว
9/12/2562

21 จา้งบรษัิทภายนอกดําเนนิการขน
ยา้ยและตดิตงัเครอืงคอมพวิเตอร ์
งานประมลูขายบา้นมอืสอง (รวม
ทดีนิเปลา่) ธอส. ครังท ี4/2562

15,000.00    - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม ซสิ
เต็มส ์เทคโนโลย ีจํากดั 
12,840.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม ซสิเต็มส์
 เทคโนโลย ีจํากดั 12,840.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002226 ลว
12/12/2562

22 จา้งบรษัิทภายนอกดําเนนิการขน
ยา้ยพรอ้มตดิตงัเครอืงบรกิารเงนิ
ดว่นอตัโนมัต ิ(ATM) สาขาบกิซ ี
ราชดําริ

42,500.00     - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดโีบลด ์นกิซด์อรฟ์
 (ประเทศไทย) จํากดั 
27,648.80

บรษัิท ดโีบลด ์นกิซด์อรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากดั 
27,648.80

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002227 ลว
12/12/2562

23 จา้งบรษัิทภายนอกดําเนนิการขน
ยา้ยพรอ้มตดิตงัเครอืงรับชาํระหนี
เงนิกูอ้ตัโนมัต ิ(LRM) สาขาบกิซ ี
ราชดําริ

42,500.00    - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดาตา้วนั เอเชยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 
29,371.50

บรษัิท ดาตา้วนั เอเชยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 
29,371.50

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002228 ลว
12/12/2562

24 จัดจา้งบรษัิทภายนอกดําเนนิการขน
ยา้ยและตดิตงัเครอืงคอมพวิเตอร์
พรอ้มอปุกรณ์ตอ่พ่วง, เครอืงพมิพ,์ 
อปุกรณ์สอืสาร งานปรับปรุง
สาขาบกิซ ีราชดําริ

40,000.00    - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม ซสิ
เต็มส ์เทคโนโลย ีจํากดั 
27,820.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม ซสิเต็มส์
 เทคโนโลย ีจํากดั 27,820.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002231 ลว
12/12/2562

25 จัดจา้งบรษัิทภายนอกดําเนนิการขน
ยา้ยและตดิตงัเครอืงจา่ย
กระแสไฟฟ้าตอ่เนอืง (UPS) งาน
ปรับปรุงสาขาบกิซ ีราชดําริ

40,000.00     - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดสัตร ี
จํากดั 33,523.10

บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดสัตร ี
จํากดั 33,523.10

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002232 ลว
12/12/2562

26 ซอืและจา้งบํารุงรักษาเครอืง 
Capture Device จํานวน 40 เครอืง

9,770,000.00 5,322,330.76 วธิพีเิศษ บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
5,322,330.76

บรษัิท คอมพวิเตอรย์เูนยีน 
จํากดั 5,322,330.76

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002464 และ 
4100002463 ลว
12/12/2562

27 ซอื License Call Center เพอืใช ้
งานกบัฝ่ายบรหิารNPAพรอ้มวา่จา้ง
บํารุงรักษาเป็นระยะเวลา 3ปี

600,000.00 604,742.60 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เบย ์คอมพวิตงิ 
จํากดั 604,742.60

บรษัิท เบย ์คอมพวิตงิ จํากดั
 595,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไมเ่กนิ
ราคากลางและงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100002466 และ 
4100002467ลว
12/12/2562

28 จา้งบรกิารบํารุงรักษาและซอ่มแซม
แกไ้ขระบบจัดลําดบันัดหมายการทํา
นติกิรรมลกูคา้สนิเชอื ระยะเวลา 1 ปี

500,225.00 296,467.53 วธิพีเิศษ บรษัิท อนิสไปเรชนั 
เทคโนโลย ีจํากดั 
296,467.53

บรษัิท อนิสไปเรชนั 
เทคโนโลย ีจํากดั 
296,467.53

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002468 ลว
13/12/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2562
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

29 จัดซอืและวา่จา้งบํารุงรักษา
ซอฟตแ์วรเ์ปรยีบเทยีบใบหนา้ 
(Facial Recognition Software)

50,000,000.00 46,455,976.00 วธิพีเิศษ บรษัิท พ.ีเค.ไฟนเ์ท็ค 
จํากดั 16,028,600.00   
บรษัิทอนิเตอรเ์นชนัแนล 
เน็ตเวริค์ ซสีเต็ม จํากดั 
18,800,000.00   บรษัิท
ยบิอนิซอย จํากดั 
45,700,000.00    บรษัิท
สตรมี ไอ.ท ีคอนซลัตงิ 
จํากดั 18,897,912.00    
 บรษัิทไทย โซลชูนั อนิทิ
เกรเตด จํากดั 
40,360,400.00

บรษัิท พ.ีเค.ไฟนเ์ท็ค จํากดั 
15,965,898.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและราคา
กลางทกํีาหนดไว ้

ใบสงัซอืเลขที
4100002469 และ 
4100002470 ลว
13/12/2562

30 ซอื License Software ของ Client
 Access License (CAL) และ 
Microsoft Office License

25,000,000.00 8,186,502.50 e-bidding บรษัิท ฟจูติส ึ(ประเทศ
ไทย) จํากดั 6,143,000.00

บรษัิท ฟจูติส ึ(ประเทศไทย) 
จํากดั 6,143,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002471 ลว
13/12/2562

31 ซอือปุกรณ์สาํรองขอ้มลู จํานวน 2 
ลกู สาํหรับจัดเก็บขอ้มลูผา่นระบบ
เครอืขา่ย Network Attached 
Storage (NAS) ใหก้บัฝ่ายสอืสาร
องคก์ร

20,000.00    - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดเิอ็นเตอรไ์พรสร์ี
ซอรส์ เทรนนงิ จํากดั 
17,334.00

บรษัิท ดเิอ็นเตอรไ์พรสร์ี
ซอรส์ เทรนนงิ จํากดั 
17,334.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002239 ลว
16/12/2562

32 ซอืและวา่จา้งบํารุงรักษาระบบ 
MySQL Enterprise Database 
สาํหรับระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์

3,638,000.00 3,638,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟจูติส ึ(ประเทศ
ไทย) จํากดั 3,638,000.00

บรษัิท ฟจูติส ึ(ประเทศไทย) 
จํากดั 3,590,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002472 และ 
4100002473 ลว
16/12/2562

33 วา่จา้งบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไขระบบงาน สาํหรับ
สนับสนุนอาคารปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร์

30,000,000.00 29,981,828.00 e-bidding บรษัิท ไซท ์เพรพพาเรชนั
 แมเนจเมนท ์จํากดั 
29,790,000.00   บรษัิท
กนกสนิ เอ็กซปอรต์ จํากดั
 29,950,000.00   บรษัิท
พรูฟเวน้อลัเทอรเ์นทฟี 
จํากดั 29,900,000.00

บรษัิท ไซท ์เพรพพาเรชนั 
แมเนจเมนท ์จํากดั 
29,290,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002475 ลว
16/12/2562

34 ซอืเครอืงพมิพข์นาดใหญ่ 275,000.00 260,134.83 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พ ีว ีไอ จํากดั 
(มหาชน) 251,450.00

บรษัิท เอส พ ีว ีไอ จํากดั 
(มหาชน) 251,450.00

บรษัิทเสนอตรงตามขอ้
กํานดและไมเ่กนิราคา
กลางและงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002242 ลว
17/12/2562

35 ซอื iPad Pro พรอ้มอปุกรณ์เสรมิ 
จํานวน 1 ชดุ ใหส้าํนักกรรมการ
ผูจั้ดการ

50,000.00    - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พ ีว ีไอ จํากดั 
(มหาชน) 49,969.00

บรษัิท เอส พ ีว ีไอ จํากดั 
(มหาชน) 49,969.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002251 ลว
20/12/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2562
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

36 จา้งบรษัิทภายนอกขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ตอ่
พ่วง, เครอืงพมิพ ์และอปุกรณ์สอืสาร
 งานปรับปรุงคศนูยว์างแผนและ
บรหิารโครงการสารสนเทศ

30,000.00    - วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม ซสิ
เต็มส ์เทคโนโลย ีจํากดั 
18,190.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม ซสิเต็มส์
 เทคโนโลย ีจํากดั 18,190.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002272 ลว
26/12/2562

37 จา้งบํารุงรักษา S/W License 
สาํหรับ SAS Credit Scoring และ
ซอ่มแซมแกไ้ข Server เป็นเวลา 1
 ปี

8,000,000.00 7,853,800.00 วธิคีดัเลอืก บรษัิท โลคสั เทเลคอมมู
นเิคชนั องิค ์จํากดั 
7,853,800.00

บรษัิท โลคสั เทเลคอมมู
นเิคชนั องิค ์จํากดั 
7,490,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002501 ลว
26/12/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว




