
สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

1 เชา่พนืทศีนูยค์อมพวิเตอร์
ธนาคารกรุงไทย ถ.พบิลู
สงคราม เป็นเวลา 6 เดอืน

7,200,000.00 4,968,840.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท 
ธนาคารกรุงไทย 
จํากดั (มหาชน) 
4,968,840.00

บรษัิท 
ธนาคารกรุงไทย 
จํากดั (มหาชน) 
4,968,840.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัเชา่เลขที
4100002931        
ลว 1/07/2563

2 จา้งพัฒนา QR Code รับ
ชาํระเงนิกู ้และบรกิารตามใบ
แจง้หน ีใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐาน QR Code ในการ
ชาํระเงนิคา่สนิคา้และบรกิาร
ตามใบแจง้หนี

400,000.00 397,740.31 วธิพีเิศษ บรษัิท ไฮเปอร ์
โซลชูนัส ์จํากดั 
385,200.00

บรษัิท ไฮเปอร ์
โซลชูนัส ์จํากดั 
385,200.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002933        
ลว 2/07/2563

3 จัดซอือปุกรณ์จัดเก็บขอ้มลู
บนระบบเครอืขา่ย (NAS) 
แบบ 2 ลกู จํานวน 1 เครอืง 
และ Harddisk For NAS 
ความจไุมน่อ้ยกวา่ 4TB 
จํานวน 2 หน่วย พรอ้ม
บรกิารตดิตงัและตงัคา่การใช ้
งาน

26,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แนสชอ๊ป ดอทเน็ท 
23,075.00

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แนสชอ๊ป ดอทเน็ท
 23,075.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002712        
ลว 7/07/2563

4 ซอืเครอืงสาํรองขอ้มลู 
(NAS) จํานวน 1 เครอืง 
ของฝ่ายวเิคราะหส์นิเชอื
โครงการ

20,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แนสชอ๊ป ดอทเน็ท 
20,000.00

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แนสชอ๊ป ดอทเน็ท
 20,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002713        
ลว 7/07/2563

5 จา้งบรษัิทใหบ้รกิารสอืสาร
ขอ้มลู SMS

10,000,000.00 10,000,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท แอดวานซ ์
ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ 
จํากดั 
10,000,000.00

บรษัิท แอดวานซ ์
ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ 
จํากดั 
10,000,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002937        
ลว 7/07/2563

6 จัดซอืโปรแกรม Microsoft 
Visual Studio Professional
 2019 และ Ultra Edit

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอมโป ไม
โครซสิ จํากดั 
72,760.00

บรษัิท แอมโป ไม
โครซสิ จํากดั 
72,760.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002717        
ลว 8/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

7 จัดซอืโปรแกรม Navicat 
Premium จํานวน 2 License

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไนนท์ ีจํากดั
 96,300.00

บรษัิท ไนนท์ ีจํากดั
 96,300.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002728        
ลว 13/07/2563

8 จา้งออกแบบและผลติสอืการ
เรยีนรูแ้บบออนไลน ์เพอืการ
สง่เสรมิวฒันธรรมองคก์ร 
(Culture) ตามคา่นยิม 
GIVE+4

3,000,000.00 2,985,300.00 วธิคีดัเลอืก บรษัิท สามารถ เอ็ด
 เท็ค จํากดั 
3,000,000.00 
บรษัิท บรงิอะบาวท์
 จํากดั 
4,173,000.00

บรษัิท สามารถ เอ็ด
 เท็ค จํากดั 
2,980,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไมเ่กนิ
ราคากลางและ
งบประมาณ และราคา
ตําสดุ

ใบสงัซอืเลขที
4100002952        
ลว 14/07/2563

9 ซอืสทิธกิารใชง้านซอฟทแ์วร์
 Microsoft SQL Server 
พรอ้ม SA 2 ปี

500,000.00 336,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 336,000.00

บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 336,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002732        
ลว 15/07/2563

10 จา้งบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ข 
ChequeMark Software 
License (Inward MPOD 
Client และ Inward SVS 
Client License) เป็น
ระยะเวลา 153 วนั

76,709.61 _ วธิพีเิศษ บรษัิท คอมพวิเตอร์
ยเูนยีน จํากดั 
76,709.61

บรษัิท 
คอมพวิเตอรย์เูนยีน
 จํากดั 76,709.61

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100002961        
ลว 15/07/2563

11 ซอืและจา้งพัฒนาระบบ
พสิจูนแ์ละยนืยันตวัตน
รูปแบบดจิทิลั Digital ID 
พรอ้มวา่จา้งบํารุงรักษา 4 ปี

54,000,000.00 52,500,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท สตรมี ไอ.ท.ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
28,757,822.90  
บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศ
ไทย) จํากดั 
32,817,970.00

บรษัิท สตรมี ไอ.
ท.ีคอนซลัตงิ จํากดั
 28,600,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณและ
ราคากลาง และราคา
ตําสดุ

ใบสงัซอืเลขที
4100002965 และ
4100002966 และ
4100002967       
ลว 16/07/2563

12 จัดจา้งพัฒนาระบบ GHB 
System (เพมิเตมิ) จํานวน 6
 งาน

4,515,000.00 4,532,489.02 วธิพีเิศษ กลุม่ร่วมทํางาน 
SSS 4,515,000.00

กลุม่ร่วมทํางาน 
SSS 4,456,600.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002974        
ลว 17/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

13 จา้งบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขเครอืงปรับ
สมดุคูฝ่ากอตัโนมัต ิ(PBM)  
 จํานวน 30 เครอืง    พรอ้ม 
Server Management 
จํานวน 1 ระบบ เป็นเวลา 4 ปี

1,200,000.00 1,200,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท พอยท ์ไอที
 คอนซลัทงิ จํากดั 
1,200,000.00

บรษัิท พอยท ์ไอที
 คอนซลัทงิ จํากดั 
1,200,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002980        
ลว 21/07/2563

14 เชา่บรกิารวงจรสอืสาร
อนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงู 
(Hi-Speed Internet) ใหก้บั
ผูบ้รหิารระดบัสงู จํานวน 4 
วงจร

48,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทโีอท ีจํากดั
 (มหาชน) 
29,307.30

บรษัิท ทโีอท ีจํากดั
 (มหาชน) 
29,307.30

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100002990        
ลว 24/07/2563

15 เชา่บรกิารวงจรสอืสาร
อนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงู 
(Hi-Speed Internet) ใหก้บั
ผูบ้รหิารระดบัสงู จํานวน 7 
วงจร

84,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์
ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ 
จํากดั 75,016.63

บรษัิท แอดวานซ ์
ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ 
จํากดั 75,016.63

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100002991        
ลว 24/07/2563

16 เชา่เครอืงคอมพวิเตอร ์
Notebook จํานวน 119 
เครอืง เป็นระยะเวลา 3 ปี

4,241,160.00 4,241,160.00 e-bidding บรษัิท สหธรุกจิ 
จํากดั 
3,254,554.80 
บรษัิท เดอะอนิฟินติี
 ดาตา้ จํากดั 
3,384,360.00  
บรษัิท เอสวโีอเอ 
จํากดั (มหาชน) 
3,534,300.00 
บรษัิท โอจเีอ 
อนิเตอรเ์นชนัแนล 
จํากดั 4,091,220.00

บรษัิท สหธรุกจิ 
จํากดั 
3,254,554.80

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณและ
ราคากลาง และราคา
ตําสดุ

ใบสงัซอืเลขท ี
4100002992        
ลว 24/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

17 เชา่ระบบเพอืรองรับการ
ใหบ้รกิารรับสมัครและรับเงนิ
สะสมใหก้บักองทนุการออม
แหง่ชาต ิ(กอช.) เป็น
ระยะเวลา 1 ปี

64,200.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซมิโฟนี 
คอมมนูเิคชนั จํากดั 
(มหาชน) 57,780.00

บรษัิท ซมิโฟนี 
คอมมนูเิคชนั จํากดั
 (มหาชน) 
57,780.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100002993        
ลว 29/07/2563

18 จา้งบรกิารบํารุงรักษา 
Software เพอืใชง้านระบบ 
ICAS (อนุญาตใหใ้ชส้ทิธใิน
โปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะบบ 
ICAS) เป็นระยะเวลา 1 ปี

1,160,500.00 1,160,500.00 วธิพีเิศษ บรษัิท คอมพวิเตอร์
ยเูนยีน จํากดั 
1,160,500.00

บรษัิท 
คอมพวิเตอรย์เูนยีน
 จํากดั 676,957.33

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100002994        
ลว 29/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


