
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563
 สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซอื
หรอืจา้ง

1 ซอืลขิสทิธโิปรแกรม 
Adobe Creative Cloud 6 
license

250,000.00 218,280.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
218,280.00

บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
218,280.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ไมเ่กนิราคากลาง
และงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002585       
ลว 5/05/2563

2 วา่จา้งบรกิารบํารุงรักษา
และซอ่มแซมแกไ้ข
เครอืงรับเงนิฝากเงนิสด
อตัโนมัต ิ(CDM) ยหีอ้ 
Hitachi Omron จํานวน 20
 เครอืง เป็นเวลา 3 ปี

6,500,000.00 6,120,057.60 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ล็อกซบทิ 
จํากดั (มหาชน) 
6,120,057.60

บรษัิท ล็อกซบทิ 
จํากดั (มหาชน) 
6,120,057.60

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเกนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002686       
ลว 12/05/2563

3 ซอืหมกึพมิพส์าํหรับ
เครอืงพมิพส์ ีรุ่น RICOH 
SP C340DN จํานวน 24 
ตลบั

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท รโิก ้
(ประเทศไทย) จํากดั
 94,374.00

บรษัิท รโิก ้
(ประเทศไทย) จํากดั
 94,374.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002607       
ลว 13/05/2563

4 ซอืคอมพวิเตอรแ์ท็บเล็ต
พรอ้มอปุกรณ์เสรมิ จํานวน 
3 ชดุ

150,000.00 146,857.50 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
146,857.50

บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
146,857.50

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002608       
 ลว 13/05/2563

5 จา้งบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขอปุกรณ์
แยกสญัญาณแสง 
(DWDM) เป็นเวลา 3 ปี

2,826,000.00 2,826,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
2,826,000.00

บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
2,799,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002687       
ลว 13/05/2563

6 จา้งขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอร ์และ
เครอืงพมิพ ์งานยา้ยพนืที
ทํางานฝ่ายวเิคราะหส์นิเชอื
รายยอ่ย

15,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 13,910.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 13,910.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002611       
ลว 15/05/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563
 สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซอื
หรอืจา้ง

7 จา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยเครอืง
บรกิารเงนิดว่นอตัโนมัต ิ
(ATM) ออกจากสาขา
ธัญญะชอ็ปปิง พารค์ เพอื
นําไปปรับปรุงส ีและตดิตงั
ทสีาขาบกิซ ีบางนา

32,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั
 29,034.45

บรษัิท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั
 29,034.45

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002619       
ลว 19/05/2563

8 จา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอรพ์รอ้ม
อปุกรณ์ตอ่พ่วง และ
เครอืงพมิพ ์ฝ่ายงานตา่งๆ
ไปทํางานทสีาขา
สมทุรสาคร ตามมาตรการ
ธรุกรรมดา้นการเงนิทสีาํคญั
 กรณีเกดิการแพร่ระบาด
ไวรัสโคโรนา (COVID 19)

15,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 14,980.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 14,980.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามทกํีาหนด และ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002624       
ลว 20/05/2563

9 จา้งบรษัิทภายนอกเพอื
ดําเนนิการขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอร ์ของ
ฝ่ายบรหิน ีกทม.และ
ปรมิณฑล

20,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 14,552.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 14,552.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามทกํีาหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002631       
ลว 22/05/2563

10 จา้งพัฒนาระบบ GHB 
system (เพมิเตมิ) สาํหรับ
โครงการ Tollway Loan

840,000.00 839,946.00 วธิพีเิศษ กลุม่ร่วมทํางาน 
SSS 839,946.00

กลุม่ร่วมทํางาน 
SSS 839,946.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002705       
ลว 25/05/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563
 สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซอื
หรอืจา้ง

11 จา้งใหบ้รกิารระบบบล็อก
และการทําการตลาด
ออนไลน ์ผา่นแนวทางการ
สรา้งคณุคา่ (SEO) ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2,500,000.00 2,330,460.00 วธิพีเิศษ บรษัิท แม็กนโีต ้
แล็บส ์จํากดั 
2,330,460.00

บรษัิท แม็กนโีต ้
แล็บส ์จํากดั 
2,330,460.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002712       
ลว 27/05/2563

12 จัดซอืหมกึพมิพส์าํหรับ
เครอืงพมิพส์ ีรุ่น Epson 
Stylus 4900 จํานวน 35 
ตลบั

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
99,804.25

บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
99,804.25

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002644       
ลว 29/05/2563

13 ซอืเครอืงคอมพวิเตอรแ์ม่
ขา่ยสาขาพรอ้มวา่จา้ง
บํารุงรักษา เป็นเวลา 4 ปี

25,200,000.00 25,190,924.00 e-bidding บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
18,000,000.00 
บรษัิท เน็กซเ์ทค 
เอเชยี จํากดั 
20,909,000.00

บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
17,800,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง และ
ราคาตําสดุ

ใบสงัซอืเลขที
4100002713     
และ     
4100002715       
 ลว 29/05/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


