
                                    สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม  2561                                                                                                   

                                   สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัการพสัดุ

ลําดบัทงีานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัที
ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลง

1 เชา่วงจรสอืสารขอ้มลู
ความเร็วสงูวงจรหลกั 
(Main Link) สาํหรับสาขา
ในเขตกรุงเทพและ
ปรมิณฑล จํานวน 67 วงจร

20,000,000.00 18,443,376.00 e-bidding บรษัิท ทรู 
อนิเทอรเ์น็ต คอร์
ปอเรชนั จํากดั 
3,226,050.00  บรษัิท
 อนิเตอรล์งิค ์เทเล
คอม จํากดั (มหาชน) 
8,366,544.00

บรษัิท ทรู 
อนิเทอรเ์น็ต คอร์
ปอเรชนั จํากดั 
3,226,050.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001453 ลว
2/07/2561

2 ซอืและวา่จา้งบรกิาร
บํารุงรักษา GHBank 
Smart Queue

6,969,605.50 6,969,605.50 e-bidding บรษัิท อนิฟินทิ 
เทคโนโลย ีคอร์
ปอเรชนั จํากดั 
6,796,640.00

บรษัิท อนิฟินทิ 
เทคโนโลย ีคอร์
ปอเรชนั จํากดั 
6,796,640.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001454 ลว
2/07/2561

3 ซอืมว้นเทป Backup LT06
 จํานวน 550 มว้น

495,000.00 495,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั 
484,000.00

บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั
 484,000.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000000577 ลว
4/07/2561

4 เชา่ระบบรองรับการรับ
สมัครและรับเงนิสะสม
ใหก้บักองทนุ กอช. เป็น
ระยะเวลา 1 ปี

70,620.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซมิโฟนี คอมมู
นเิคชนั จํากดั 
(มหาชน) 64,200.00

บรษัิท ซมิโฟนี 
คอมมนูเิคชนั จํากดั 
(มหาชน) 64,200.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100001462 ลว
4/07/2561



5 จา้งรอืถอน ขนยา้ย พรอ้ม
ตดิตงัเครอืง LRM งาน 
ธอส.เอ็กซโ์ป@กรุงเทพฯ
2561

24,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
23,540.00

บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
23,540.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000582 ลว
6/07/2561

6 จา้งตรวจสอบชอ่งโหวแ่ละ
ทดสอบบกุรุกระบบ
สารสนเทศสาํคญั
ของธนาคาร ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC27001:2013 
(Vulnerability Scanning 
& Penetration Testing)

1,200,000.00     1,173,500.00   วธิคีดัเลอืก บรษัิท มายดเ์ทอร่า 
จํากดั 604,550.00 
บรษัิท อซีคีวิรติ ี(ไทย
แลนด)์ จํากดั 
769,200.00 บรษัิท 
ท-ีเน็ต จํากดั 
568,889.00

บรษัิท ท-ีเน็ต จํากดั 
568,889.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัจา้งเลขที
4100001470 ลว
9/07/2561

7 จา้งรอืถอนขนยา้ยเครอืง 
ATM ของสาขาเกาะสมยุ
เพอืมาจัดเก็บท ีธอส.สนญ.

23,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โกมล เวริค์ 
จํากดั 22,470.00

บรษัิท โกมล เวริค์ 
จํากดั 22,470.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000591 ลว
10/07/2561

8 จา้งโยกยา้ยระบบไฟฟ้า
และสาย LAN บรเิวณพนืที
ปฏบิตังิาน Helpdesk

60,000.00 60,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอควิเอ็ม 
เซอรว์สิ จํากดั 
57,994.00

บรษัิท เอควิเอ็ม 
เซอรว์สิ จํากดั 
57,994.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000592 ลว
10/07/2561

9 จา้งบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขซอฟตแ์วร์
สาํหรับระบบ VMware 
Business Intelligence (BI)

571,380.00 499,155.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
499,155.00

บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
499,155.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001474 ลว
10/07/2561



10 จา้งบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ข Hardware
 และ System Software 
เพอืปรับปรุงระบบ CBS 
ชว่งท ี3  (6 เดอืน)

48,690,963.87 48,690,963.87 วธิพีเิศษ บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 48,690,963.87

บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 48,690,963.87

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001475 ลว
10/07/2561

11 จา้ง Join Domain เครอืง 
PC ของสาํนังานใหญ่ 
จํานวน 2,396 เครอืง

333,283.60 333,283.60 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 333,283.60

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 333,283.60

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามกําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000000600 ลว
11/07/2561

12 จัดซอือปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 82,700.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั 
80,976.53

บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั
 80,976.53

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000606 ลว
12/07/2561

13 จา้งปรับปรุง Application 
ระบบ KMS โดยเพมิ
ฟังกช์นั Innovation

365,000.00        365,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอเวอรร์ตีงิ 
โอเค จํากดั 
353,100.00

บรษัิท เอเวอรร์ตีงิ 
โอเค จํากดั 
353,100.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัจา้งเลขที
4100001493 ลว
13/07/2561

14 จา้งพัฒนาระบบและ
ปรับปรุงเว็บไซต ์
www.ghbhomecenter.co
m

3,500,000.00 3,500,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไพรม์ เซริฟ์ 
จํากดั 3,313,000.00

บรษัิท ไพรม์ เซริฟ์ 
จํากดั 3,313,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001494 ลว
13/07/2561



15 ซอืหมกึพมิพ ์RICOH 
จํานวน 8 ตลบั

39,590.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท รโิก ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั 
39,590.00

บรษัิท รโิก ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั 
39,590.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000617 ลว
18/07/2561

16 จา้งอพัเกรดและจา้ง
บํารุงรักษาระบบ
ศนูยบ์รกิารลกูคา้ (Contact
 Center) แหง่ท ี1

9,897,500.00 9,897,500.00 วธิพีเิศษ บรษัิท วนัทวูนั คอน
แทคส ์จํากดั (มหาชน)
 9,897,500.00

บรษัิท วนัทวูนั คอน
แทคส ์จํากดั 
(มหาชน) 
9,844,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลางที
กําหนดไว ้

ใบสงัซอืเลขที
4100001508 
และ 
4100001509 ลว
20/07/2561

17 ซอื Smart Card Reader 
จํานวน 15 เครอืง

17,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์บสิ
ซเินส โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิเซส จํากดั 
10,432.50

บรษัิท แอดวานซ ์บสิ
ซเินส โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิเซส จํากดั 
10,432.50

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000640 ลว
23/07/2561

18 ซอืหมกึเตมิเครอืงพมิพ ์
EPSON รุ่น L220 จํานวน 
2 ชดุ

2,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั 
2,000.00

บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั
 2,000.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000644 ลว
23/07/2561

19 ซอื External Harddisk 
ความจ ุ2TB จํานวน 5 
เครอืง

15,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั 
11,502.50

บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั
 11,502.50

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000645 ลว
24/07/2561

20 ซอืเครอืงคอมพวิเตอร ์
Tablet พรอ้มอปุกรณ ์
จํานวน 17 เครอืง

730,000.00 689,401.00 e-bidding บรษัิท สหธรุกจิ จํากดั
 615,640.55 บรษัิท 
เอสพวีไีอ จํากดั 
(มหาชน) 673,030.00

บรษัิท สหธรุกจิ จํากดั
 613,003.00

บรษัิทเสนอราคา
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001531 ลว
25/07/2561



21 จา้งปรับปรุงเครอืง ATM 
ยหีอ้ Wincor จํานวน 30 
เครอืง

3,885,000.00 2,696,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดโีบลด ์นกิซ์
ดอรฟ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั 2,696,400.00

บรษัิท ดโีบลด ์นกิซ์
ดอรฟ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั 2,696,400.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001532 ลว
25/07/2561

22 จา้งบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ข
เครอืงปรับอากาศสาํหรับ
หอ้งจา่ยกระแสไฟฟ้า
ตอ่เนอืง (UPS) อาคารจอด
รถชนั 3A เป็นเวลา 4 ปี

288,900.00 288,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซเีอสพเีอ็ม 
(ประเทศไทย)จํากดั 
288,900.00

บรษัิท ซเีอสพเีอ็ม 
(ประเทศไทย)จํากดั 
288,900.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001540 ลว
31/07/2561

23 การจัดซอืและจา้งพัฒนา
ระบบ CAMS และ GIS 
พรอ้มวา่จา้งบรกิาร
บํารุงรักษาและ Update 
แผนทเีป็นเวลา 4 ปี

90,000,000.00   87,800,000.00 วธิพีเิศษ กลุม่ร่วมทนุ แอล บ ีอี
 74,950,000.00

กลุม่ร่วมทนุ แอล บ ีอี
 71,400,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอื/จา้งเลขที
4100001543 
และ 
4100001545 ลว
31/07/2561


