
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนตลุาคม 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

1 จัดซอืเครอืงคอมพวิเตอร ์
Apple iMac

130,000.00 125,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
125,000.00

บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
125,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิงบ
ปรมิาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000002934       
 ลว 5/10/2563

2 จัดจา้งคา่ใชจ้า่ยในการพมิพ์
 (Click Charge) รวม
บรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขระบบ
เครอืงพมิพด์จิติอลความเร็ว
สงู

450,000.00 450,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท รโิก ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั 
450,000.00

บรษัิท รโิก ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั 
450,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้หนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003093       
 ลว 6/10/2563

3 จัดซอืโปรแกรม Adobe 
Creative Cloud for team 
ให ้กับัฝ่าย NPA

72,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ.ท.ี
โซลชูนั คอมพวิเตอร ์
(ไทยแลนด)์ จํากดั 
37,236.00

บรษัิท ไอ.ท.ี
โซลชูนั 
คอมพวิเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั 
37,236.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002938       
 ลว 7/10/2563

4 จัดซอืผงหมกึสาํหรับ
เครอืงพมิพส์ ีจํานวน 8 ตลบั
 ใหก้บัฝ่าย บข.

22,427.20 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 22,427.20

บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 22,427.20

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002939       
 ลว 7/10/2563

5 จัดซอืเครอืงพมิพข์นาด
กลาง  พรอ้มกระดาษ หมกึ
พมิพ ์และอปุกรณ์อนืๆ

240,000.00 240,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 240,000.00

บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 196,152.40

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000002941       
 ลว 7/10/2563

6 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอร ์
เครอืงพมิพ ์งานประเมนิ 
ศนูย ์DEC ภมูภิาค

15,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอสวโีอเอ 
จํากดั (มหาชน) 
15,500.00

บรษัิท เอสวโีอเอ 
จํากดั (มหาชน) 
15,500.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002944       
 ลว 8/10/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนตลุาคม 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

7 จัดซอืเครอืง  Server เพอื
ใชง้านในระบบ ICAS

25,000,000.00 45,106,376.00 วธิพีเิศษ บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
24,907,000.00

บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
24,907,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003097       
 ลว 12/10/2563

8 จา้งบรกิารบํารุงรักษา 
HW-SW ระบบ ICAS

18,455,176.00 _ วธิพีเิศษ บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
18,432,855.04

บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
18,432,855.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด
ธนาคารและไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003098       
 ลว 12/10/2563

9 คา่ subscription ระบบ 
ICAS สาํหรับ DC

1,651,200.00 _ วธิพีเิศษ บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
1,651,200.00

บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
1,651,200.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด
ธนาคารและไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003099       
 ลว 12/10/2563

10 จัดซอืโทรศพัทเ์คลอืนที 
ระบบ Android พรอ้ม
อปุกรณ์ประกอบการใชง้าน 
จํานวน 60 เครอืง

300,000.00 275,940.00 วธิพีเิศษ บรษัิท ทรู ดสิทริ
บวิชนัแอนด ์เซลส ์
จํากดั 238,800.00

บรษัิท ทรู ดสิทริ
บวิชนัแอนด ์เซลส ์
จํากดั 238,800.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด และ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003100       
 ลว 12/10/2563

11 จัดจา้งบรกิารบํารุงรักษา
และซอ่มแซมแกไ้ขระบบ
การรูจั้กตวัตนลกูคา้ และ
การตรวจสอบเพอืทราบ
ขอ้เท็จจรงิเกยีวกบัลกูคา้ 
KYC/CDD ระยะเวลา 1 ปี

3,600,000.00 2,634,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท ว-ีสมารท์ 
จํากดั 2,634,000.00

บรษัิท ว-ีสมารท์ 
จํากดั 2,580,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003104       
 ลว 14/10/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนตลุาคม 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

12 จัดซอื License Microsoft 
SQL Server Standard 
Edition (Per Core) รวม 
Software Assurance (SA)
 2 ปี จํานวน 4 License

1,000,000.00 689,594.00 e-bidding 1.บรษัิท ซเูพริบ์ 
คอมพ ์จํากดั 
599,200.00            
2.บรษัิท เอซอฟทว์นั
 จํากดั 607,760.00 
 3.บรษัิท ไอ.ท.ี
โซลชูนั คอมพวิเตอร์
 (ประเทศไทย) จํากดั
 620,600.00        
4.บรษัิท พ.ีเค.ไฟน์
เท็ค จํากดั 
639,000.00

บรษัิท ซเูพริบ์ คอมพ์
 จํากดั 599,200.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนด และ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003106       
 ลว 14/10/2563

13 จัดเชา่ใชบ้รกิารเลขหมาย
โทรศพัท ์02-202-1000 
ระยะเวลา 3 ปี

10,015,200.00 10,015,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทโีอท ีจํากดั 
(มหาชน) 
10,015,200.00

บรษัิท ทโีอท ีจํากดั 
(มหาชน) 
10,015,200.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003107       
 ลว 15/10/2563

14 จัดจา้งรอืถอน
เครอืงปรับอากาศสาํหรับ
หอ้งเครอืงคอมพวิเตอรท์ี
ตดิตงัใชง้านอยูท่ศีนูย์
สาํรองธนาคารกรุงไทย

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอนเดน คอร์
ปปอเรชนั จํากดั 
65,644.50

บรษัิท แอนเดน คอร์
ปปอเรชนั จํากดั 
65,644.50

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002963       
 ลว 16/10/2563

15 จัดจา้งยา้ยวงจรไฟฟ้าของ
เครอืงจา่ยกระแสไฟฟ้า
แบบตอ่เนอืง (UPS)

169,000.00 168,257.50 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไซท ์เพรพ
พาเรชนั แมเนจเมนท์
 จํากดั 168,257.50

บรษัิท ไซท ์เพรพ
พาเรชนั แมเนจเมนท์
 จํากดั 168,257.50

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002964       
 ลว 19/10/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนตลุาคม 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

16 จัดจา้งขนยา้ยเครอืง
คอมพวิเตอร ์และ
เครอืงพมิพ ์งานปรับปรุง
พนืทผีูบ้รหิารระดบัสงูและ
เลขา ชนั 6 อาคาร 2

20,000.00 _ 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
4000002973       
 ลว 22/10/2563

17 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอร ์และ
เครอืงพมิพ ์งานปรับปรุง
ฝ่ายบรหิารหนกีทม.และ
ปรมิณฑล

55,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์เทคโนโลยี
 จํากดั 47,615.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
47,615.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002975       
 ลว 22/10/2563

18 จัดจา้งขนยา้ยพรอ้มตดิตงั
เครอืง ATM  ของสาขา
นครชยัศรี

40,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดโีบลด ์นกิซ์
ดอรฟ์ (ประเทศไทย)
 จํากดั 19,249.30

บรษัิท ดโีบลด ์นกิซ์
ดอรฟ์ (ประเทศไทย)
 จํากดั 19,249.30

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002977       
 ลว 28/10/2563

19 จัดจา้งขนยา้ยพรอ้มตดิตงั
เครอืง CDM ของสาขานคร
ชยัศรี

40,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั
 14,846.25

บรษัิท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั
 14,846.25

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002978       
 ลว 28/10/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


