
สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

1 จัดซอือปุกรณ์สาํรอง
ขอ้มลู NAS จํานวน 1 
เครอืง พรอ้ม Hard Disk
 ของฝ่ายนโยบายสนิเชอื
ธรุกจิภาครัฐ

35,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แนสชอ๊ป ดอทเน็ท 
34,300.01

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แนสชอ๊ป ดอทเน็ท 
34,300.01

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002769         
ลว 3/08/2563

2 จัดซอืและจา้งบรกิาร
บํารุงรักษาและซอ่มแซม
แกไ้ขเครอืง Scanner 2 
เครอืง

800,000.00 726,958.00 วธิพีเิศษ บรษัิท ดทิโต ้
(ประเทศไทย) จํากดั
 (มหาชน) 
663,400.00     
บรษัิท บญุ
เทคโนโลย ีจํากดั 
769,544.00

บรษัิท ดทิโต ้
(ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 
620,600.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003003 และ 
4100003005        
ลว 3/08/2563

3 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
เพอืดําเนนิการขนยา้ย
และเครอืงคอมพวิเตอร ์
เครอืงพมิพ ์และอปุกรณ์
สอืสาร งานปรับปรุงฝ่าย
บรหิารการเงนิ

30,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 22,400.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส 
ซสิเท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 22,400.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002770         
ลว 4/08/2563

4 จัดจา้งบรกิารบํารุงรักษา
และซอ่มแซมแกไ้ข
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ
อปุกรณ์สอืสารสาํหรับ
ผูบ้รหิาร

480,500.00 470,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
470,000.00

บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
470,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
เงอืนไขและไมเ่กนิ
ราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100003008         
ลว 4/08/2563

5 จัดซอืจัดจา้งอปุกรณ์ 
DWDM Network 
เพมิเตมิ

6,830,000.00 6,780,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
6,780,000.00

บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
6,750,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003024 และ 
4100003025         
ลว 10/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

6 จัดซอืโทรศพัทเ์คลอืนที
ระบบ Android พรอ้ม
อปุกรณ์ประกอบการใช ้
งาน จํานวน 600 เครอืง

2,625,000.00 2,616,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
1,974,150.00    
บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 
2,394,660.00 
บรษัิท เอสเอ็มทวี ี
โฮมอเิล็คทรคิ จํากดั
 2,688,000.00

บรษัิท เอส พ ีว ีไอ
 จํากดั (มหาชน) 
1,830,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003028         
ลว 13/08/2563

7 จัดเชา่และบรกิารเครอืง
พรนิเตอรเ์ลเซอรส์าํหรับ
ใชง้านทสีว่นกอ่สรา้งและ
บํารุงรักษา

275,014.25 275,014.25 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท รโิก ้
(ประเทศไทย) จํากดั
 227,439.75

บรษัิท รโิก ้
(ประเทศไทย) 
จํากดั 227,439.75

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003029         
ลว 17/08/2563

8 จัดจา้งปรับปรุงระบบ  
GHB Learning System

3,000,000.00 1,250,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เลริน์เทค 
จํากดั 1,250,000.00

บรษัิท เลริน์เทค 
จํากดั 1,220,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003030         
ลว 18/08/2563

9 จัดซอืใบรับรอง
อเิล็กทรอนกิส ์และ
อปุกรณ ์USB Token

10,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เน็ตเบย ์
จํากดั (มหาชน) 
9,737.00

บรษัิท เน็ตเบย ์
จํากดั (มหาชน) 
9,737.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002798         
ลว 19/08/2563

10 จัดซอืมว้นเทป Backup 
LTO7 จํานวน 650 มว้น

2,000,000.00 1,950,000.00 e-bidding บรษัิท เมโทรซสิ
เต็มสค์อรป์อเรชนั 
จํากดั (มหาชน) 
1,237,294.50 
บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 
1,396,564.00 
บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 1,435,000.00

บรษัิท เมโทรซสิ
เต็มสค์อรป์อเรชนั 
จํากดั (มหาชน) 
1,237,294.50

บรษํิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขท ี
4100003033         
ลว 19/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

11 จัดซอือปุกรณ์
คอมพวิเตอร ์ใหก้บัฝ่าย
พัฒนาระบบสารสนเทศ

14,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 11,085.20

บรษัิท ลกีา้ บสิ
สเินส จํากดั 
11,085.20

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002802         
ลว 21/08/2563

12 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
เพอืดําเนนิการขนยา้ย
และตดิตงัเครอืง
คอมพวิเตอร ์งานประมลู
ขายบา้นมอืสอง (รวม
ทดีนิเปลา่) ธอส. ครังท ี
1/2563

15,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
12,840.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
12,840.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002803         
ลว 21/08/2563

13 จัดซอืโปรแกรม Adobe 
Creative Cloud สาํหรับ
เครอืง Macintosh 
จํานวน 1 ชดุ ของฝ่าย
นโยบายสนิเชอืธรุกจิและ
ภาครัฐ

50,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
41,088.00

บรษัิท เอส พ ีว ีไอ
 จํากดั (มหาชน) 
41,088.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002804         
ลว 21/08/2563

14 จัดจา้งบรกิารบํารุงรักษา
และซอ่มแซมแกไ้ขระบบ
เครอืขา่ยศนูย์
คอมพวิเตอรส์าํรอง

3,659,400.00 3,509,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
3,509,400.00

บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
3,476,400.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003044         
ลว 26/08/2563

15 จัดซอืโปรแกรม Adobe 
Creative Cloud for 
Team จํานวน 2 
Licenses แบบรายปี 
ของฝ่ายประเมนิผลองคก์ร

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ว ีอาร ์
ดจิติอล จํากดั 
75,970.00

บรษัิท ว ีอาร ์
ดจิติอล จํากดั 
75,970.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002817         
ลว 27/08/2563

16 จัดซอือปุกรณ์สนิเปลอืง 
เพอืรองรับการปฏบิตังิาน
 ครังท ี2/2563 จํานวน 
18 รายการ

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส แอนด ์
เอส เจอเนอรัล 
จํากดั 99,991.50

บรษัิท เอส แอนด ์
เอส เจอเนอรัล 
จํากดั 99,991.50

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002824         
ลว 28/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

17 จัดจา้งบรกิารบํารุงรักษา
และซอ่มแซมแกไ้ขระบบ
 Open Source Mail

787,500.00 693,360.00 วธิคีดัเลอืก บรษัิท ยนูกิซเ์ดฟ 
จํากดั 654,840.00 
บรษัิท เลริน์ มอร ์
จํากดั 674,100.00

บรษัิท ยนูกิซเ์ดฟ 
จํากดั 638,790.00

บรษัิทเสนอมาตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003048         
ลว 31/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


