
สรุปผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืนธันวาคม 2563
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

แบบ สขร.1

ลาํดับที รายการ วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

1 จดัซือตลบัหมกึพิมพสี์ ยีหอ้ HP Laserjet รุน่ 

Pro 400-M451 จาํนวน 5 ตลบั ของฝ่าย

สนบัสนนุสาขานครหลวง

18,634.05 - วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ลีกา้ บสิสิเนส 

จาํกดั 18,634.05

บรษัิท ลีกา้ บสิสิเนส 

จาํกดั 18,634.05

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003101          

ลว 1/12/2563

2 ซือเครืองคอมพิวเตอร ์Notebook จาํนวน 2 

เครือง และอปุกรณเ์สรมิ จาํนวน 2 ชิน

200,000.00 169,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอกราช

คอมพิวเตอร ์จาํกดั 

169,060.00

บรษัิท เอกราช

คอมพิวเตอร ์จาํกดั 

169,060.00

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4000003102          

ลว 1/12/2563

3 ซือสิทธิการใชง้านบรกิารขอ้มลูระบบ

สารสนเทศตราสารหนี (iBond) ประจาํปี 2564

192,600.00 192,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สมาคมตลาดตราสาร

หนีไทย 192,600.00

สมาคมตลาดตราสาร

หนีไทย 192,600.00

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4000003103          

ลว 1/12/2563

4 จา้งพฒันาระบบ GHB System เพิมเตมิ 2,478,000.00 2,478,000.00 วิธีพิเศษ กลุม่รว่มทาํงาน SSS 

2,478,000.00

กลุม่รว่มทาํงาน SSS 

2,478,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4000003112        

ลว  2/12/2563

5 ซือ Client ของระบบ Teleconference 460,000.00 458,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ยิบอินซอย 

จาํกดั 458,000.00

บรษัิท ยิบอินซอย จาํกดั

 450,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4000003113        

ลว  3/12/2563

6 จา้งบรกิารบาํรุงรกัษาและซอ่มแซมแกไ้ขระบบ

ฐานขอ้มลูทรพัยส์ินรอการขาย

2,910,000.00 2,910,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไพรม์ เซิรฟ์ 

จาํกดั 2,910,000.00

บรษัิท ไพรม์ เซิรฟ์ 

จาํกดั 2,781,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4100003149        

ลว  3/12/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือขอจา้งซงึจะไดร้บัอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบเรียบรอ้ยแลว้ 1



สรุปผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืนธันวาคม 2563
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

แบบ สขร.1

ลาํดับที รายการ วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

7 เชา่เครืองคอมพิวเตอร ์จาํนวน  42 เครือง  

ระยะเวลา 5 เดือน

110,670.00 110,670.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โอ จี เอ อินเตอร์

เนชนัแนล จาํกดั 

110,552.40

บรษัิท โอ จี เอ อินเตอร์

เนชนัแนล จาํกดั 

109,199.71

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4100003151        

ลว  4/12/2563

8 จา้งบรกิารบาํรุงรกัษาและซอ่มแซมแกไ้ขระบบ

จดัลาํดบันดัหมายลกูคา้สินเชือ (Q Impress)

585,000.00 585,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท อินสไปเรชนั 

เทคโนโลยี จาํกดั 

511,875.00

บรษัิท อินสไปเรชนั 

เทคโนโลยี จาํกดั 

505,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4100003156        

ลว  9/12/2563

9 จดัซือกระดาษและหมกึพิมพส์าํหรบัเครืองพิมพ์

 Epson SC-P5000 และ เครืองพิมพ ์Epson 

SC-P8000

170,000.00 169,916.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พี วี ไอ 

จาํกดั (มหาชน) 

168,953.00

บรษัิท เอส พี วี ไอ 

จาํกดั (มหาชน) 

168,953.00

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4000003137        

ลว  17/12/2563

10 ซือกลอ้ง Web Cam จาํนวน 1,121 ชดุ 810,000.00 779,655.50 วิธีพิเศษ บรษัิท คราวน ์

คอมพิวเตอร ์จาํกดั 

779,655.50

บรษัิท คราวน ์

คอมพิวเตอร ์จาํกดั 

779,655.50

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4000003139        

ลว  18/12/2563

11 ซือเครืองอา่นบตัร Smart Card Reader จาํนวน

 254 ชดุ

150,000.00 144,043.40 วิธีพิเศษ บรษัิท อาร ์แอนด ์ดี 

คอมพิวเตอร ์ซิสเท็ม 

จาํกดั 144,043.40

บรษัิท อาร ์แอนด ์ดี 

คอมพิวเตอร ์ซิสเท็ม 

จาํกดั 144,043.40

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4000003140        

ลว  18/12/2563

12 จดัซืออปุกรณแ์ปลงสญัญาณ ใหก้บัฝ่าย พบ. 

จาํนวน 4 ตวั

10,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ลีกา้ บสิสิเนส 

จาํกดั 9,900.00

บรษัิท ลีกา้ บสิสิเนส 

จาํกดั 9,900.00

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003144       ลว

  23/12/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือขอจา้งซงึจะไดร้บัอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบเรียบรอ้ยแลว้ 2



สรุปผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืนธันวาคม 2563
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

แบบ สขร.1

ลาํดับที รายการ วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

13 จดัซือสิทธิการใชง้าน Software iText PDF  เป็น

เวลา 3 ปี

900,000.00 900,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท อินบาเทค จาํกดั

 900,000.00

บรษัิท อินบาเทค จาํกดั

 900,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4000003147       ลว

  24/12/2563

14 ซือลิขสิทธิ โปรแกรม Adobe Creative Cloud 

จาํนวน 2 License

100,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พี วี ไอ 

จาํกดั (มหาชน) 

75,627.60

บรษัิท เอส พี วี ไอ 

จาํกดั (มหาชน) 

75,627.60

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4000003151       ลว

  25/12/2563

15 จดัจา้งบรษัิทภายนอกดาํเนินการโยกยา้ยตดิตงั

เครืองพิมพ ์ตามแนวปฏิบตัใินการใชง้าน

เครืองพิมพ ์(Laser Printer) ของธนาคาร

90,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอสวีโอเอ จาํกดั

 (มหาชน) 85,000.05

บรษัิท เอสวีโอเอ จาํกดั 

(มหาชน) 85,000.05

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4000003154        

ลว  25/12/2563

16 เชา่วงจรสือสารขอ้มลูอินเตอรเ์น็ต 2,648,681.42 2,648,681.42 วิธีพิเศษ บรษัิท กสท 

โทรคมนาคม จาํกดั 

(มหาชน) 1,517,432.61

บรษัิท กสท 

โทรคมนาคม จาํกดั 

(มหาชน) 1,517,302.80

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4100003173        

ลว  28/12/2563

17 เชา่ใชบ้รกิารคูส่ายใยแกว้นาํแสง (Dark Fiber 

Optical) วงจรสาํรอง เชือมตอ่ศนูย์

คอมพิวเตอรส์าํรองแหง่ใหม่

6,120,000.00 6,471,360.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ยไูนเตด็ อินฟอร์

เมชนั ไฮเวย ์จาํกดั 

4,699,440.00

บรษัิท ยไูนเตด็ อินฟอร์

เมชนั ไฮเวย ์จาํกดั 

4,600,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4100003174        

ลว  28/12/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือขอจา้งซงึจะไดร้บัอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบเรียบรอ้ยแลว้ 3



สรุปผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืนธันวาคม 2563
สว่นจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

แบบ สขร.1

ลาํดับที รายการ วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

18 จา้ง MA Software License สาํหรบั SAS 

Credit Scoring และซอ่มแซมแกไ้ข Server 

ระบบ Credit Scoring เป็นเวลา 1 ปี

8,239,000.00 8,132,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท โลคสั เทเล

คอมมนูิเคชนั อิงค ์

จาํกดั 5,414,200.00

บรษัิท โลคสั เทเล

คอมมนูิเคชนั อิงค ์

จาํกดั 5,414,200.00

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4100003179        

ลว  30/12/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือขอจา้งซงึจะไดร้บัอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบเรียบรอ้ยแลว้ 4


