
                                       สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม  2561                                                                                                   

                                สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ
ลําดบัทงีานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื

หรอืจา้ง
ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา

และราคาทเีสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัที
ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลง

1 จา้งขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอรฝ่์าย
ประเมนิราคาหลกัทรัพย์

49,220.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส.ซสิ
เท็ม อนิทรเีกรท จํากดั
 49,220.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส.ซสิ
เท็ม อนิทรเีกรท 
จํากดั 49,220.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000664 ลว
1/08/2561

2 จา้งบรษัิทใหบ้รกิารสอืสาร
ขอ้มลู SMS

2,600,000.00 2,600,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท แอดวานซ ์ไวร์
เลส เน็ทเวอรค์ จํากดั
 2,600,000.00

บรษัิท แอดวานซ ์ไวร์
เลส เน็ทเวอรค์ จํากดั
 2,600,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001546 ลว
1/08/2561

3 เชา่วงจรสอืสารขอ้มลู 
สาํหรับการใชบ้รกิารขอ้มลู
เว็บไซตธ์นาคาร 2 เว็บไซต์
 (www.ghbank.co.th) และ
 
(wwww.ghbhomecenter.c
om)

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทโีอท ีจํากดั 
(มหาชน) 66,768.00

บรษัิท ทโีอท ีจํากดั 
(มหาชน) 66,768.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100001549 ลว
3/08/2561

4 ซอืและวา่จา้งบํารุงรักษา
ระบบ SIP Phone PABX

2,496,331.40 2,496,331.40 e-bidding บรษัิท เทริน์ออน
โซลชูนั จํากดั 
2,374,000.00

บรษัิท เทริน์ออน
โซลชูนั จํากดั 
2,374,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001551 ลว
3/08/2561



5 ซอื Smart Card Reader 
จํานวน 1 เครอืง

1,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์บสิ
ซเินส โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิเซส จํากดั 
695.50

บรษัิท แอดวานซ ์บสิ
ซเินส โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิเซส จํากดั 
695.50

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000681 ลว
8/08/2561

6 ซอืเครอืง Smart Card 
Reader จํานวน 6 เครอืง

6,420.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์บสิ
ซเินส โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิเซส จํากดั 
4,173.00

บรษัิท แอดวานซ ์บสิ
ซเินส โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิเซส จํากดั 
4,173.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000684 ลว
8/08/2561

7 ซอืหมกึพมิพส์าํหรับเครอืง
 HP CP5225DN จํานวน 8
 กลอ่ง

62,595.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั 
62,595.00

บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั
 62,595.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000687 ลว
9/08/2561

8 จา้งขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอร ์งาน
ยกระดบัสาขายอ่ยสโุขทยั

39,055.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม 
ซสิเต็มส ์เทคโนโลย ี
จํากดั 39,055.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม 
ซสิเต็มส ์เทคโนโลย ี
จํากดั 39,055.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000694 ลว
10/08/2561

9 จา้งยา้ยวงจรสอืสาร งาน
ยกระดบัสาขายอ่ยสโุขทยั

4,280.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท กสท 
โทรคมนาคม จํากดั 
(มหาชน) 4,280.00

บรษัิท กสท 
โทรคมนาคม จํากดั 
(มหาชน) 4,280.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000695 ลว
10/08/2561

10 จา้งขนยา้ยเครอืงจา่ย
กระแสไฟฟ้าแบบตอ่เนอืง 
(UPS) งานยกระดบัสาขา
ยอ่ยสโุขทยั

21,400.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดสั
ตร ีจํากดั 21,400.00

บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดสั
ตร ีจํากดั 21,400.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000696 ลว
10/08/2561



11 จา้งบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขระบบเครอืง
จา่ยกระแสไฟฟ้าตอ่เนอืง
(UPS) ขนาด 275 kVA 
เป็นเวลา 2 ปี

1,000,000.00     920,000.00      วธิคีดัเลอืก บรษัิท ซเีอสพเีอ็ม 
(ประเทศไทย)จํากดั 
920,000.00

บรษัิท ซเีอสพเีอ็ม 
(ประเทศไทย)จํากดั 
877,400.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001564 ลว
10/08/2561

12 จา้งขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอร ์สาขา
ยอ่ยเทสโกโ้ลตสั พระราม 4

20,865.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 20,865.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 20,865.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่งนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000708 ลว
16/08/2561

13 จา้งขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงจา่ยกระแสไฟฟ้า
แบบตอ่เนอืง (UPS) สาขา
ยอ่ยเทสโกโ้ลตสั พระราม 4

12,840.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดสั
ตร ีจํากดั 12,840.00

บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดสั
ตร ีจํากดั 12,840.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000709 ลว
16/08/2561

14 จา้งขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอร ์และ
เครอืงจา่ยกระแสไฟฟ้า 
(UPS) สาขาบกิซอีอ่นนุช

19,260.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม 
ซสิเต็มส ์เทคโนโลย ี
จํากดั 19,260.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม 
ซสิเต็มส ์เทคโนโลย ี
จํากดั 19,260.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000710 ลว
16/08/2561

15 ซอื License ของ 
Microsoft SQL Server 
2017 Standard Edition 
พรอ้มทงั Software 
Assurance 2 ปี

300,000.00 291,468.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท สตรมีไอ.ท.ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
291,468.00

บรษัิท สตรมีไอ.ท.ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
291,468.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000000723 ลว
20/08/2561



16 จา้งขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอร ์งาน
ยกระดบัสาขาทุง่สง

49,220.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 49,220.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 49,220.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000724 ลว
20/08/2561

17 จา้งยา้ยวงจรสอืสารหลกั 
งานยกระดบัสาขาทุง่สง

7,704.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ยไูนเต็ด อนิ
ฟอรเ์มชนั ไฮเวย ์
จํากดั 7,704.00

บรษัิท ยไูนเต็ด อนิ
ฟอรเ์มชนั ไฮเวย ์
จํากดั 7,704.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000725 ลว
20/08/2561

18 จา้งขนยา้ยวงจรสอืสาร
สาํรอง งานยกระดบัสาขา
ทุง่สง

8,560.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท กสท 
โทรคมนาคม จํากดั 
(มหาชน) 8,560.00

บรษัิท กสท 
โทรคมนาคม จํากดั 
(มหาชน) 8,560.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000726 ลว
20/08/2561

19 จา้งขนยา้ยเครอืงจา่ย
กระแสไฟฟ้าตอ่เนอืง 
(UPS) งานยกระดบัสาขา
ทุง่สง

10,700.00 100,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดสั
ตร ีจํากดั 10,700.00

บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิส ์อนิดสั
ตร ีจํากดั 10,700.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000727 ลว
20/08/2561

20 ซอื Software Adobe 
Creative Cloud for Team
 4 License ระเวลา 4 ปี

200,000.00 140,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ.ท.ีโซลชูนั 
คอมพวิเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั 
136,104.00

บรษัิท ไอ.ท.ีโซลชูนั 
คอมพวิเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั 
136,104.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000000729 ลว
20/08/2561

21 จา้งขนยา้ยเครอืง ATM 
และ LRM ออกจาก
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

21,000.00          _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
20,062.50

บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
20,062.50

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000732 ลว
21/08/2561



22 ซอืเครอืง Notebook พรอ้ม
 Software จํานวน 2 เครอืง

90,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เท็น ซอฟท ์
จํากดั 89,880.00

บรษัิท เท็น ซอฟท ์
จํากดั 89,880.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000734 ลว
21/08/2561

23 จัดซอืและวา่จา้งบํารุงรักษา
ระบบ Patch Management

9,500,000.00 9,500,000.00 e-bidding บรษัิท สตรมีไอ.ท.ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
2,448,599.00 บรษัิท
 ฟจูติส ึ(ประเทศไทย)
 จํากดั 7,329,714.00
 บรษัิท อนิเตอรเ์นชนั
แนล เน็ตเวริค์ ซสิเต็ม
 จํากดั 6,990,000.00
 บรษัิท เน็กซเ์ทค 
เอเชยี จํากดั 
8,900,000.00 บรษัิท 
เอ็มเอฟอซี ีจํากดั 
(มหาชน) 
2,889,000.00 บรษัิท
 ไอแพ็คโปรเฟสชนั
แนลไอท ีจํากดั 
2,600,100.00

บรษัิท สตรมีไอ.ท.ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
2,448,599.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด 
และราคาตําสดุและ
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลางที
กําหนดไว ้

ใบสงัซอืเลขที
4100001586 ลว
23/08/2561

24 จา้งขนยา้ย ปรับปรุงส ี
พรอ้มตดิตงัเครอืง ATM 
และเครอืง CDM ของ
สาขาเบตง

64,735.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
64,735.00

บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
64,735.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000746 ลว
24/08/2561



25 จา้งรอืถอน ขนยา้ย 
ปรับปรุงสพีรอ้มตดิตงั 
เครอืง ATM จํานวน 4 สาขา

97,370.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
97,370.00

บรษัิท กรนี คอน
แทร็คท ์จํากดั 
97,370.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000751 ลว
27/08/2561

26 ซอืเครอืงอา่นบารโ์คด้ 
จํานวน 3 เครอืง

78,110.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โอ จ ีเอ 
อนิเตอรเ์นชนัแนล 
จํากดั 78,110.00

บรษัิท โอ จ ีเอ 
อนิเตอรเ์นชนัแนล 
จํากดั 78,110.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000753 ลว
28/08/2561

27 จา้งขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอร ์งาน
ยกระดบัสาขายอ่ยบา้นบงึ

29,960.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 29,960.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 29,960.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000754 ลว
29/08/2561

28 จา้งพัฒนาระบบ ICAS 672,537.80 672,537.80 วธิพีเิศษ บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
672,537.80

บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
659,120.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001597 ลว
29/08/2561

29 MA Server และอปุกรณ์
ตอ่พ่วงในระบบ ICAS เป็น
เวลา 1 ปี 127 วนั

199,226.11 199,226.11 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
199,226.11

บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
199,226.11

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001598 ลว
29/08/2561



30 ซอือปุกรณ์คอมพวิเตอร ์
จํานวน 4 รายการ

7,270.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั 
6,848.00

บรษัิท โฟทกีา้ จํากดั
 6,848.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด 
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000000767 ลว
31/08/2561

31 จา้งพัฒนาระบบกฎหมาย
สาํหรับสาํนักงานทนายความ

4,044,600.00 4,043,610.41 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โมทฟี 
เทคโนโลย ีจํากดั 
(มหาชน) 
4,043,530.00

บรษัิท โมทฟี 
เทคโนโลย ีจํากดั 
(มหาชน) 
3,950,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลางที
กําหนดไว ้

ใบสงัซอืเลขที
4100001602 ลว
31/08/2561

32 จา้งบรกิารบํารุงรักษา SW 
ระบบบรหิารความเสยีงดา้น
ปฏบิตักิารและระบบเป็น
เวลา 3 ปี

5,600,000.00 5,561,010.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดลีอยท ์ทูช้ 
โธมัทส ุไชยยศ ที
ปรกึษา จํากดั 
5,561,010.00

บรษัิท ดลีอยท ์ทูช้ 
โธมัทส ุไชยยศ ที
ปรกึษา จํากดั 
5,100,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100001603 ลว
31/08/2561


