
สรปุผลการดําเนนิการจัดซื�อจัดจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2563
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

แบบ สขร.๑

ลําดับที� งานที�จัดซื�อหรอืจัดจา้ง วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา
และราคาที�เสนอ

ผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก
และราคา

เหตผุลที�คัดเลอืก
โดยสังเขป

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง

1 จา้งขนยา้ยและตดิตั �ง
เครื�องปรับสมดุคูฝ่าก
อัตโนมัต ิ(PBM) สาขา
คอนแวนต์

40,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทิ�ง จํากัด 
29,960.00

บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทิ�ง จํากัด 
29,960.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา    
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสั�งซื�อเลขที�
4000002278       
ลว 8/01/2563

2 จา้งขนยา้ยพรอ้มตดิตั �ง
เครื�องคอมพวิเตอรพ์รอ้ม
อปุกรณ์ตอ่พว่ง เครื�องพมิพ์
 และอปุกรณ์สื�อสาร งาน
ปรับปรงุฝ่ายสอบทาน
สนิเชื�อ

30,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากัด
 19,260.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากัด
 19,260.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสั�งซื�อเลขที�
4000002279       
ลว 8/01/2563

3 จา้งบํารงุรักษาเครื�อง 
Server และอปุกรณ์ตอ่
พว่งระบบ ICAS เป็นเวลา 1
 ปี

1,943,784.75 1,943,784.75 วธิพีเิศษ บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนี�ยน จํากัด 
1,943,784.75

บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนี�ยน จํากัด 
1,943,784.75

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและเงื�อนไข
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและราคา
กลาง

ใบสั�งซื�อเลขที�
4100002515       
ลว 8/01/2563

4 จา้งขนยา้ยและตดิตั �ง
เครื�องคอมพวิเตอร ์
เครื�องพมิพ ์และอปุกรณ์
สื�อสาร งานปรับปรงุฝ่าย
ลกูคา้สัมพันธ์

60,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากัด
 32,000.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากัด
 32,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสั�งซื�อเลขที�
4000002283       
ลว 10/01/2563

5 จา้งขนยา้ยและตดิตั �ง
เครื�องคอมพวิเตอร ์จาก
สํานักงานใหญไ่ปยังหอ้ง
อบรมศนูยแ์จง้วัฒนะ

8,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิ�ล เอ็ม 
ซสิเต็มส ์เทคโนโลย ี
จํากัด 7,490.00

บรษัิท ทรปิเปิ�ล เอ็ม 
ซสิเต็มส ์เทคโนโลย ี
จํากัด 7,490.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสั�งซื�อเลขที�
4000002284       
ลว 10/01/2563

6 จา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยและ
ตดิตั �งเครื�องบรกิารเงนิดว่น
อัตโนมัต ิ(ATM) ของ
สาขานครพนม

47,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดโีบลด ์นกิซ์
ดอรฟ์ (ประเทศไทย) 
จํากัด 42,205.08

บรษัิท ดโีบลด ์นกิซ์
ดอรฟ์ (ประเทศไทย) 
จํากัด 42,205.08

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสั�งซื�อเลขที�
4000002285       
ลว 13/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดําเนนิการจัดซื�อจัดจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2563
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

แบบ สขร.๑

ลําดับที� งานที�จัดซื�อหรอืจัดจา้ง วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา
และราคาที�เสนอ

ผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก
และราคา

เหตผุลที�คัดเลอืก
โดยสังเขป

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง

7 จา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยและ
ตดิตั �งเครื�องรับชําระหนี�
เงนิกูอ้ัตโนมัต ิ(LRM) ของ
สาขานครพนม

47,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดาตา้วัน เอเชยี
 (ประเทศไทย) จํากัด 
35,149.50

บรษัิท ดาตา้วัน เอเชยี
 (ประเทศไทย) จํากัด 
35,149.50

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสั�งซื�อเลขที�
4000002286       
ลว 13/01/2563

8 จา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยและ
ตดิตั �งเครื�องคอมพวิเตอร์
พรอ้มอปุกรณ์ตอ่พว่ง 
เครื�องพมิพ ์อปุกรณ์สื�อสาร
 โครงการยกระดับสาขา
นครพนม

42,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากัด
 25,680.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากัด
 25,680.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสั�งซื�อเลขที�
4000002287       
ลว 13/01/2563

9 จา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยและ
ตดิตั �งเครื�องจา่ย
กระแสไฟฟ้าแบบตอ่เนื�อง 
(UPS) โครงการยกระดับ
สาขานครพนม

42,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดัส
ตร ีจํากัด 30,281.00

บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดัส
ตร ีจํากัด 30,281.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสั�งซื�อเลขที�
4000002288       
ลว 13/01/2563

10 ซื�ออปุกรณ์สํารองขอ้มลู 
จํานวน 2 ลกู ใหก้ับฝ่าย
สื�อสารองคก์ร

7,200.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดเิอ็นเตอร์
ไพรสร์ซีอรส์ เทรนนิ�ง 
จํากัด 7,169.00

บรษัิท ดเิอ็นเตอร์
ไพรสร์ซีอรส์ เทรนนิ�ง 
จํากัด 7,169.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสั�งซื�อเลขที�
4000002309       
ลว 17/01/2563

11 จา้งพัฒนาระบบกฎหมาย
สําหรับสํานักงาน
ทนายความ เฟส 2 และ
วา่จา้งบํารงุรักษาระบบ
กฎหมายสําหรับสํานักงาน
ทนายความ เฟส 1 และเฟส
 2 เป็นเวลา 4 ปี

16,092,800.00 7,956,267.53 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โมทฟี 
เทคโนโลย ีจํากัด 
(มหาชน) 
7,956,092.00

บรษัิท โมทฟี 
เทคโนโลย ีจํากัด 
(มหาชน) 
7,791,312.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสั�งซื�อเลขที�
4100002530       
ลว 20/01/2563 และ
     4100002531     
 ลว 21/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดําเนนิการจัดซื�อจัดจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2563
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

แบบ สขร.๑

ลําดับที� งานที�จัดซื�อหรอืจัดจา้ง วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา
และราคาที�เสนอ

ผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก
และราคา

เหตผุลที�คัดเลอืก
โดยสังเขป

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง

12 เชา่ใชบ้รกิารวงจรสื�อสาร
ขอ้มลู จํานวน 13 วงจร

250,000.00 219,742.38 วธิพีเิศษ บรษัิท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 219,742.38

บรษัิท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 219,742.38

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไมเ่กนิ
ราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสั�งซื�อเลขที�
4100002535       
ลว 23/01/2563

13 ซื�ออปุกรณ์เก็บข่�อมลู NAS
 Storage จํานวน 1 ชดุ

30,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้สว่นจํากัด แน
สชอ๊ปดอทเน็ท 
28,200.00

 หา้งหุน้สว่นจํากัด แน
สชอ๊ปดอทเน็ท 
28,200.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสั�งซื�อเลขที�
4000002326       
ลว 24/01/2563

14 จา้งบรกิารบํารงุรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขซอฟตแ์วร ์
NCRS และซอฟตแ์วร ์
XML  Adapter ระยะเวลา 5
 ปี

1,284,000.00 428,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท ขอ้มลูเครดติ
แหง่ชาต ิจํากัด 
428,000.00

บรษัิท ขอ้มลูเครดติ
แหง่ชาต ิจํากัด 
428,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสั�งซื�อเลขที�
4100002536       
ลว 24/01/2563

15 จา้งบรกิารตรวจสอบและ
ซอ่มแซมแกไ้ขเครื�อง iMac
 จํานวน 1 เครื�อง

15,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอโอเวอร ์
เซริฟ์ จํากัด 
13,460.60

บรษัิท ไอโอเวอร ์
เซริฟ์ จํากัด 
13,460.60

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสั�งซื�อเลขที�
4000002337       
ลว 29/01/2563

16 จา้งบรกิารบํารงุรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขระบบ
เครื�องพมิพด์จิติอล
ความเร็วสงู จํานวน 2 
เครื�อง พรอ้มโปรแกรม
สําเร็จรปูเพื�อจัดทํา
ระบบงานพมิพ ์เป็น
ระยะเวลา 1 ปี

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท รโิก ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด 
32,100.00

บรษัิท รโิก ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด 32,100.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสั�งซื�อเลขที�
4100002546       
ลว 30/01/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้
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