
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกนัยายน 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

1 จัดซอื License ของ
ซอฟทแ์วร ์ Microsoft  
SQL Server แบบ 
Standard Edition รุ่น
ลา่สดุ พรอ้ม SA 2 ปี 
และซอฟตแ์วร ์Microsoft
 Windows Server 
External Connector รุ่น
ลา่สดุ พรอ้ม SA 2 ปี

1,050,000.00 988,595.65 e-bidding 1.บรษัิท เอ็มเวริจ์ 
จํากดั 818,757.00 
2. บรษัิท ดเิอ็นเตอร์
ไพรสร์ซีอรส์เทรนนงิ
 จํากดั 824,007.00  
       3.บรษัิท ไอ.ท.ี
โซลชูนั 
คอมพวิเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั 
806,780.00        4.
บรษัิท เอซอฟทว์นั 
จํากดั 889,063.00   
    5.บรษัิท ไพรม์ 
โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั 
952,300.00

บรษัิท ไอ.ท.ี
โซลชูนั 
คอมพวิเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั 
806,780.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไม่
เกนิราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100003049        
ลว 1/09/2563

2 จัดซอืหมกึสาํหรับ
เครอืงพมิพส์ ีจํานวน 8 
ตลบั โดยใชง้บประมาณ
ของฝ่ายบรหิารสาํนักงาน
และกจิการสาขา

70,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 30,061.65

บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 30,061.65

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002832        
ลว 3/09/2563

3 จัดจา้งขนยา้ยเครอืง 
ATM และเครอืง CDM 
ออกจากสาขา    พรอ้ม
ปรับปรุงชอ่งตดิตงั จํานวน
 7 สาขา

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศไทย)
 จํากดั 96,000.00

บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศไทย)
 จํากดั 96,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002837        
ลว 9/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกนัยายน 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

4 จัดซอืหมกึพมิพส์สีาํหรับ
เครอืงพมิพ ์EPSON รุ่น 
L565

1,200.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 1,150.25

บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 1,150.25

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002846        
ลว 10/09/2563

5 จัดซอือปุกรณ์จัดเก็บ
ขอ้มลูระดบัเครอืขา่ย 
Network Attached 
Storage

30,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 26,200.00

บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 26,200.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002849        
ลว 11/09/2563

6 จัดเชา่ (Dark Fiber 
Optical) วงจรหลกัไปยัง
ศนูยค์อมพวิเตอรส์าํรอง
แหง่ใหม ่เป็นระยะเวลา 3
 ปี

6,120,000.00 4,160,160.00 วธิพีเิศษ 1.บรษัิท ซมิโฟนี 
คอมมนูเิคชนั จํากดั 
(มหาชน) 
2,696,400.00     2.
บรษัิท ยไูนเต็ด อนิ
ฟอรเ์มชนั ไฮเวย ์
จํากดั 4,044,600.00

บรษัิท ซมิโฟนี 
คอมมนูเิคชนั จํากดั 
(มหาชน) 
2,696,400.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไม่
เกนิราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100003055        
ลว 11/09/2563

7 จัดจา้งทปีรกึษาเพอืการ
พัฒนา Mobile 
Application (จา้งบรกิาร
ใหค้ําปรกึษาและ
ถา่ยทอดองคค์วามรู ้เพอื
การพัฒนา Mobile 
Application)

1,200,000.00 1,177,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท เบตเตอร ์
ซอฟต ์จํากดั 
1,177,000.00

บรษัิท เบตเตอร ์
ซอฟต ์จํากดั 
995,100.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003057        
ลว 14/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกนัยายน 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

8 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
เพอืดําเนนิการขนยา้ย
เครอืงจา่ยกระแสไฟฟ้า
ตอ่เนอืง (UPS) ของ
สาขานครนายก นําไป
ตดิตงัยังสาขาเซนทรัล
แอรพ์อรท์เชยีงใหม่

40,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เคจ ีดาตา้
เซริฟ์ จํากดั 
39,804.00

บรษัิท เคจ ีดาตา้
เซริฟ์ จํากดั 
39,804.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002852        
ลว 15/09/2563

9 จัดจา้งโครงการปรับ
กระบวนการเปิดบญัชเีงนิ
ฝากใหเ้ป็น Digital 
Service (โครงการระยะที
 4) โครงการ GHB 
ALL-Savings

5,500,000.00 5,188,500.00 วธิพีเิศษ กลุม่ร่วมทํางาน SSS
 5,168,100.00

กลุม่ร่วมทํางาน SSS
 5,168,100.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003058        
ลว 15/09/2563

10 จัดจา้งยา้ยศนูย์
คอมพวิเตอรส์าํรองของ
ธนาคาร (ทเีดมิ) ไป
สาํรองของธนาคาร (แหง่
ใหม)่

5,900,000.00 2,782,000.00 วธิพีเิศษ 1.บรษัิท เคจ ีดาตา้
เซริฟ์ จํากดั 
1,782,000.00        
2.บรษัิท เน็ทเวริค์ 
โซลชูนั ดรไซน ์
จํากดั 2,349,900.00
      3.บรษัิท เอ็นททีี
 โซลชูนัส ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั 
1,893,900.00

บรษัิท เคจ ีดาตา้
เซริฟ์ จํากดั 
1,700,000.00

บรษิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไม่
เกนิราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100003064        
ลว 17/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกนัยายน 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

11 จัดจา้งยา้ยอปุกรณ์
คอมพวิเตอรร์ะบบ 
ERP&HR ศนูย์
คอมพวิเตอรส์าํรองของ
ธนาคาร (ทเีดมิ) ไป
สาํรองของธนาคาร (แหง่
ใหม)่

2,900,000.00 2,899,999.60 วธิพีเิศษ บรษัิท ไซแมท 
เทคโนโลย ีจํากดั 
(มหาชน) 
2,899,999.60

บรษัิท ไซแมท 
เทคโนโลย ีจํากดั 
(มหาชน) 
2,899,700.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003066        
ลว 17/09/2563

12 จัดจา้งปรับปรุงโปรแกรม
ระบบงานหอ้งสมดุ
อตัโนมัต(ิELIB)ของ
หอ้งสมดุ Self-Learning
 Center

530,000.00 492,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท บุค๊ โปรโมชนั
 แอนดเ์ซอรว์สิ จํากดั
 492,200.00

บรษัิท บุค๊ โปรโมชนั
 แอนดเ์ซอรว์สิ จํากดั
 492,200.00

บรษัิทตรงตาม
ขอ้กําหนดและไม่
เกนิราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100003067        
ลว 17/09/2563

13 จัดซอืตลบัหมกึ Printer 
ยหีอ้ Ricoh รุ่น 3500XS
 จํานวน 10 ตลบั ขอล
ฝ่ายลกูคา้สมัพันธ์

59,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท รโิก ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั 
58,850.00

บรษัิท รโิก ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั 
58,850.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002870        
ลว 18/09/2563

14 จัดจา้งบรกิารเดนิสาย 
Main ไฟฟ้า จํานวน 4 จดุ

31,030.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส แอนด ์วี
 คอมมวินเิคชนั 
เซอรว์สิ เน็ทเวริค์ 
จํากดั 31,030.00

บรษัิท เอส แอนด ์วี
 คอมมวินเิคชนั 
เซอรว์สิ เน็ทเวริค์ 
จํากดั 31,030.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002880        
ลว 22/09/2563

15 จัดจา้งยา้ยอปุกรณ์
คอมพวิเตอรร์ะบบ GHB 
System จากศนูย์
คอมพวิเตอรส์าํรองของ
ธนาคาร (ทเีดมิ) ไปยัง
ศนูยค์อมพวิเตอรส์าํรอง
ของธนาคาร (แหง่ใหม)่

15,200,000.00 15,200,000.00 วธิพีเิศษ กลุม่ร่วมทํางาน SSS
 15,200,000.00

กลุม่ร่วมทํางาน SSS
 14,500,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003074        
ลว 23/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกนัยายน 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

16 จัดซอืสทิธกิารใชข้อ้มลู
นติบิคุคลออนไลน ์
(Business Online - Bol)
 ระยะเวลา 1 ปี

88,275.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท บซิเินส 
ออนไลน ์จํากดั 
(มหาชน) 88,275.00

บรษัิท บซิเินส 
ออนไลน ์จํากดั 
(มหาชน) 88,275.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000002899        
ลว 24/09/2563

17 จัดเชา่ใชบ้รกิารสอื
โฆษณาประชาสมัพันธ์
อเิล็กทรอนกิส(์Digital 
Signage) 56 จดุ

3,432,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษัิท ดแีมสเทค 
จํากดั 3,203,200.00

บรษัิท ดแีมสเทค 
จํากดั 3,203,200.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003076        
ลว 24/09/2563

18 จัดจา้งบํารุงรักษาฯ ระบบ
 Wireless LAN 
สาํนักงานใหญ่

2,808,750.00 2,808,750.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
2,808,750.00

บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
2,790,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000003084        
ลว 30/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


