
สรปุผลการดาํเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2563
 สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที่ งานทีจ่ัดซือ้หรอืจัดจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้ับการคดัเลอืก
และราคาทีต่กลง
ซือ้หรอืจา้ง

เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการ
ซือ้หรอืจา้ง

1 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตัง้
เครือ่งคอมพวิเตอร ์
เครือ่งพมิพ ์อปุกรณ์
สือ่สาร (สาขา
สมทุรสาคร)

70,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 21,400.00

บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 21,400.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002522      
ลว 7/04/2563

2 จา้งขนยา้ย/ตดิตัง้เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์เครือ่งพมิพ์
 อปุกรณ์์สือ่สาร สาขา
ลําปาง

70,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 47,829.00

บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 47,829.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002523      
ลว 7/04/2563

3 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตัง้
เครือ่งคอมพวิเตอร ์
เครือ่งพมิพ ์อปุกรณ์
สือ่สาร (สาขา
หนองบวัลําภ)ู

70,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 32,100.00

บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 32,100.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002524      
ลว 7/04/2563

4 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตัง้
เครือ่งคอมพวิเตอร ์
เครือ่งพมิพ ์อปุกรณ์
สือ่สาร (สาขาถนนจอม
พล)

70,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 41,944.00

บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 41,944.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002525      
ลว 7/04/2563

5 ซือ้อปุกรณ์จัดเก็บขอ้มลู
อเิล็กทรอนกิสแ์บบ
พกพาพรอ้มสายเชือ่มตอ่
 จํานวน 3 ชดุ ใหก้บั
สาํนักกรรมการผูจ้ัดการ

7,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 5,537.25

บรษิัท ลกีา้ บสิ
สเินส จํากดั 
5,537.25

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002526      
ลว 7/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2563
 สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที่ งานทีจ่ัดซือ้หรอืจัดจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้ับการคดัเลอืก
และราคาทีต่กลง
ซือ้หรอืจา้ง

เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการ
ซือ้หรอืจา้ง

6 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตัง้
เครือ่งคอมพวิเตอร ์
เครือ่งพมิพ ์อปุกรณ์
สือ่สาร (สาขาสกลนคร)

70,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 43,014.00

บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 43,014.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002527      
ลว 7/04/2563

7 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตัง้
เครือ่งคอมพวิเตอร ์
เครือ่งพมิพ ์อปุกรณ์
สือ่สาร (สาขากาฬสนิธุ)์

70,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 39,804.00

บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 39,804.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002528      
ลว 7/04/2563

8 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตัง้
เครือ่งคอมพวิเตอร ์
เครือ่งพมิพ ์อปุกรณ์
สือ่สาร (สาขาชลบรุ)ี

70,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
35,149.50

บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
35,149.50

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002530      
ลว 7/04/2563

9 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตัง้
เครือ่งคอมพวิเตอร ์
เครือ่งพมิพ ์อปุกรณ์
สือ่สาร (สาขาเชยีงราย)

70,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
49,755.00

บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
49,755.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002531      
ลว 7/04/2563

10 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตัง้
เครือ่งคอมพวิเตอร ์
เครือ่งพมิพ ์อปุกรณ์
สือ่สาร (สาขานครสวรรค)์

70,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
45,796.00

บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
45,796.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002532      
ลว 7/04/2563

11 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตัง้
เครือ่งคอมพวิเตอร ์
เครือ่งพมิพ ์อปุกรณ์
สือ่สาร (สาขาภเูก็ต)

70,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
50,718.00

บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
50,718.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002533      
 ลว 7/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2563
 สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที่ งานทีจ่ัดซือ้หรอืจัดจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้ับการคดัเลอืก
และราคาทีต่กลง
ซือ้หรอืจา้ง

เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการ
ซือ้หรอืจา้ง

12 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตัง้
เครือ่งคอมพวิเตอร ์
เครือ่งพมิพ ์อปุกรณ์
สือ่สาร (สาขาพษิณุโลก)

70,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
48,792.00

บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
48,792.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002534      
ลว 7/04/2563

13 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตัง้
เครือ่งคอมพวิเตอร ์
เครือ่งพมิพ ์อปุกรณ์
สือ่สาร (สาขาสระบรุ)ี

70,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
32,100.00

บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
32,100.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002535      
ลว 7/04/2563

14 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตัง้
เครือ่งคอมพวิเตอร ์
เครือ่งพมิพ ์อปุกรณ์
สือ่สาร (สาขา
นครราชสมีา)

70,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
37,236.00

บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
37,236.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002537      
ลว 7/04/2563

15 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตัง้
เครือ่งคอมพวิเตอร ์
เครือ่งพมิพ ์อปุกรณ์
สือ่สาร (สาขาบกิซบีาง
นา)

70,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
21,400.00

บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
21,400.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002538      
 ลว 7/04/2563

16 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตัง้
เครือ่งคอมพวิเตอร ์
เครือ่งพมิพ ์อปุกรณ์
สือ่สาร (สาขา
นครศรธีรรมราช)

70,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
48,150.00

บรษิัท ทรปิเปิ้ล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
48,150.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002539      
ลว 7/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2563
 สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที่ งานทีจ่ัดซือ้หรอืจัดจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้ับการคดัเลอืก
และราคาทีต่กลง
ซือ้หรอืจา้ง

เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการ
ซือ้หรอืจา้ง

17 จัดซือ้จัดจา้งพัฒนา 
Interface GHB ALL กบั
 GHB System เพือ่ขาย
สลาก ธอส.รุ่นที ่3 ผา่น
 Mobile Application 
GHB ALL พรอ้มวา่จา้ง
บํารุงรักษา 4 ปี

4,520,000.00 4,517,713.88 วธิพีเิศษ บรษิัท สตรมี ไอ.ท.ี
คอนซลัติง้ จํากดั 
4,511,548.00   
บรษิัท แทนเจอรนี 
จํากดั 4,519,968.90

บรษิัท สตรมี ไอ.ท.ี
คอนซลัติง้ จํากดั 
4,350,000.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลางและราคา
ตํา่สดุ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4100002629      
 ลว 7/04/2563  
และ 4100002630
 ลว 7/04/2563 
และ 4100002631
  ลว 7/04/2563

18 จา้งบํารุงรักษาเครือ่ง
บรกิารเงนิดว่นอตัโนมัต ิ
(ATM)ยีห่อ้ NCR 
จํานวน 20 เครือ่ง เป็น
เวลา 3 ปี

1,700,000.00 1,669,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั
 1,669,200.00

บรษิัท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั
 1,669,200.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
กํานดและไมเ่กนิราคา
กลางและงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4100002632      
ลว 7/04/2563

19 ซือ้ Notebook พรอ้ม
อปุกรณ์ประกอบการใช ้
งาน จํานวน 2 เครือ่ง

140,000.00 139,528.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท อไีลฟ์ ซสิ
เต็มส ์จํากดั 
139,528.00

บรษิัท อไีลฟ์ ซสิ
เต็มส ์จํากดั 
139,528.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไมเ่กนิ
ราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002541      
ลว 8/04/2563

20 จา้งปรับปรุงระบบ EDMs
 และวา่จา้งบํารุงรักษา 4
 ปี

7,000,000.00 6,919,690.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟจูติส ึ
(ประเทศไทย) จํากดั
 6,919,690.00

บรษิัท ฟจูติส ึ
(ประเทศไทย) จํากดั
 6,865,090.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4100002635      
ลว 8/04/2563 
และ 4100002636
 ลว 8/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2563
 สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที่ งานทีจ่ัดซือ้หรอืจัดจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้ับการคดัเลอืก
และราคาทีต่กลง
ซือ้หรอืจา้ง

เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการ
ซือ้หรอืจา้ง

21 จัดซือ้เครือ่งรับฝาก-ถอน
เงนิอตัโนมัต ิ
(CDM/ATM) 45 เครือ่ง
และวา่จา้งบํารุงรักษา 4 ปี

29,100,000.00 39,203,007.75 วธิพีเิศษ บรษิัท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศไทย)
 จํากดั 
26,997,705.00  
บรษิัท แพทเนร่า 
จํากดั 
30,303,183.00   
บรษิัทลอ๊กซบทิ 
จํากดั (มหาชน) 
27,965,520.00

บรษิัท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศ
ไทย) จํากดั 
19,133,847.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4100002642      
ลว 9/04/2563  
และ 4100002643
  ลว 9/04/2563

22 ซือ้อปุกรณ์อบรมและ
ประชมุทางไกลเสมอืน
จรงิ (Telepresence) 
จํานวน 71 ชดุ และ
วา่จา้งบํารุงรักษา 4 ปี

39,760,000.00 39,690,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอร์
เนชัน่แนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
39,690,000.00

บรษิัท อนิเตอร์
เนชัน่แนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
39,650,000.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4100002645      
ลว 10/04/2563 
และ 4100002646
 ลว 1004/2563

23 เชา่เครือ่งคอมพวิเตอร ์
1,937 เครือ่ง และ
เครือ่งพมิพ ์Dot Matrix 
26 เครือ่ง เป็นเวลา 3 ปี

56,931,552.00 52,191,720.00 e-bidding  บรษิัท เอสวโีอเอ 
จํากดั (มหาชน) 
38,820,348.00  
บรษิัท เดอะอนิฟินติี้
ดาตา้ จํากดั 
42,416,316.00

 บรษิัท เอสวโีอเอ 
จํากดั (มหาชน) 
38,799,998.80

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลางและราคา
ตํา่สดุ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4100002649      
ลว 13/04/2563

24 เชา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ต
ความเร็วสงู (Hi-Speed 
Internet) ใหก้บัผูบ้รหิาร
ระดบัสงู จํานวน 15 วงจร

180,000.00 158,718.45 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรู 
อนิเทอรเ์น็ต คอร์
ปอเรชัน่ จํากดั 
156,685.45

บรษิัท ทรู 
อนิเทอรเ์น็ต คอร์
ปอเรชัน่ จํากดั 
156,685.45

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4100002653      
ลว 15/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2563
 สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที่ งานทีจ่ัดซือ้หรอืจัดจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้ับการคดัเลอืก
และราคาทีต่กลง
ซือ้หรอืจา้ง

เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการ
ซือ้หรอืจา้ง

25 จา้งผูใ้หบ้รกิาร
ฐานขอ้มลูรายชือ่
ผูก้อ่การรา้ย (Sanction 
Lists) และรายชือ่ผูม้ี
สถานภาพทางการเมอืง 
(PEPs) เป็นเวลา 1 ปี

1,000,000.00 995,100.00 วธิพีเิศษ บรษิัท เคลาด ์ครี
เอชัน่ จํากดั 
995,100.00

บรษิัท เคลาด ์ครี
เอชัน่ จํากดั 
995,100.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4100002655      
ลว 16/04/2563

26 จา้งบรษิัทภายนอกเพือ่
ดําเนนิการขนยา้ยและ
ตดิตัง้เครือ่ง
คอมพวิเตอรพ์รอ้ม
อปุกรณ์ตอ่พ่วง 
เครือ่งพมิพ ์และอปุกรณ์
สือ่สาร ฝ่ายงานตา่งๆ 
ไปททีํางานตกึทพิย
ประกนัภัย ตามมาตรการ
ในการป้องกนัไวรัส 
Covid-19

30,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 26,750.00

บรษิัท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 26,750.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002563      
ลว 17/04/2563

27 ซือ้กระดาษและหมกึ
พมิพ ์สาํหรับเครือ่งพมิพ์
 Epson SC-P8000

175,000.00 173,259.75 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
173,259.75

บรษิัท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
173,259.75

บรษิัทเสนอราคาตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและราคา
กลาง

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4000002572      
ลว 22/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2563
 สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที่ งานทีจ่ัดซือ้หรอืจัดจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้ับการคดัเลอืก
และราคาทีต่กลง
ซือ้หรอืจา้ง

เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการ
ซือ้หรอืจา้ง

28 เชา่ Link Internet 
รองรับการใชง้านระบบ 
CAMS และ GIS (ระบบ
กฎหมายกบัสาํนัก
ทนายความนอก) 
ระยะเวลา 3 ปี

3,600,000.00 3,357,788.40 e-bidding บรษิัท ซมิโฟนี ่
คอมมนูเิคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
1,155,600.00  
บรษิัท กสท 
โทรคมนาคม จํากดั 
(มหาชน) 
2,272,680.00  
บรษิัท ทรปิเปิลท ี
บรอดแบนด ์จํากดั 
(มหาชน) 
2,889,000.00

บรษิัท ซมิโฟนี ่
คอมมนูเิคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
1,155,600.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลางและราคา
ตํา่สดุ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4100002661      
ลว 23/04/2563

29 จา้งบรษิัทรับ-สง่ขอ้มลู
อเิล็กทรอนกิสร์ะหวา่ง
ธนาคารกบัสาํนักป้องกนั
และปราบปรามการฟอก
เงนิ (CDD Gateway) 
เป้นเวลา 1 ปี

334,910.00 334,910.00 วธิพีเิศษ บรษิัท เคลาด ์ครี
เอชัน่ จํากดั 
334,910.00

บรษิัท เคลาด ์ครี
เอชัน่ จํากดั 
334,910.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไมเ่กนิ
ราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4100002677      
ลว 29/04/2563

30 เชา่ศนูยค์อมพวิเตอร์
สาํรอง(DR) ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

72,000,000.00 57,138,000.00 e-bidding บรษิัท เอ็นทที ี
(ประเทศไทย) จํากดั
 43,649,580.00  
บรษิัท ทรู
อนิเตอรเ์น็ต คอร์
ปอเรชัน่ จํากดั 
63,327,950.00  
บรษิัท อนิเทอรเ์น็ต
ประเทศไทย จํากดั 
(มหาชน) 
44,619,000.00

บรษิัท เอ็นทที ี
(ประเทศไทย) จํากดั
 43,649,580.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไมเ่กนิ
ราคากลางและ
งบประมาณและราคา
ตํา่สดุ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4100002679      
ลว 30/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2563
 สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที่ งานทีจ่ัดซือ้หรอืจัดจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้ับการคดัเลอืก
และราคาทีต่กลง
ซือ้หรอืจา้ง

เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการ
ซือ้หรอืจา้ง

31 ซือ้บรกิารฐานขอ้มลู 
EMIS

500,000.00 494,340.00 วธิพีเิศษ บรษิัท ซอีไีอซ ีดาตา้
 (ประเทศไทย) จํากดั
 494,340.00

บรษิัท ซอีไีอซ ี
ดาตา้ (ประเทศไทย)
 จํากดั 487,920.00

บรษิัทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไมเ่กนิ
ราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่
4100002680      
ลว 30/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


