
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.1

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

1 จัดซอืลขิสทิธโิปรแกรม 
Adobe Creative Cloud 
for Team จํานวน 4 
license ระยะเวลา 1 ปี

200,000.00 151,084.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดเิอ็นเตอร์
ไพรสร์ซีอรส์ เทรนนงิ
 จํากดั 151,062.60

บรษัิท ดเิอ็นเตอร์
ไพรสร์ซีอรส์ เทรนนงิ
 จํากดั 151,062.60

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไม่
เกนิราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003030       
 ลว 12/11/2563

2 จัดซอืผา้หมกึสาํหรับ
เครอืง Passbook ยหีอ้ 
PSI รุ่น PR-9

240,750.00 240,750.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทงิ จํากดั 
240,750.00

บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทงิ จํากดั 
240,750.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000003039       
 ลว 13/11/2563

3 จัดซอืเครอืงพมิพบ์ตัร
ชาํระเงนิกูบ้ารโ์คด้ (GHB
 Pay Card) จํานวน 1 
เครอืง และผา้หมกึพมิพ์
บตัรชาํระเงนิกู ้จํานวน 35
 ตลบั

100,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษัิท แอดวานซ ์บสิ
ซเินส โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิเซส จํากดั 
84,423.00

บรษัิท แอดวานซ ์บสิ
ซเินส โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิเซส จํากดั 
84,423.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003040       
 ลว 13/11/2563

4 จัดจา้งบรษัิทใหบ้รกิาร
สอืสารขอ้มลู SMS (เพมิ
วงเงนิคา่จา้งในสญัญา)

635,745.19 635,745.19 วธิพีเิศษ บรษัิท แอดวานซ ์ไวร์
เลส เน็ทเวอรค์ จํากดั
 635,745.19

บรษัิท แอดวานซ ์ไวร์
เลส เน็ทเวอรค์ จํากดั
 635,745.19

บรษัิทเสนอตรง
ตามทกํีาหนด และ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003130       
 ลว 13/11/2563

5 จัดเชา่เครอืงคอมพวิเตอร์
 จํานวน 957 เครอืง 
ระยะเวลา 3 ปี

24,318,000.00 24,368,400.00 e-bidding 1.บรษัิท เดอะ อนิฟิ
นติ ีดาตา้ จํากดั 
16,691,994.00         
  2.บรษัิท เอสวโีอเอ 
จํากดั (มหาชน) 
19,574,528.00

บรษัิท เดอะ อนิฟินติี
 ดาตา้ จํากดั 
16,663,251.24

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003135       
 ลว 16/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.1

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

6 จัดซอืใบรับรอง
อเิล็กทรอนกิส ์และ
อปุกรณ ์USB Token

9,608.60 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยดจิทิลั ไอ
ด ีจํากดั 9,608.60

บรษัิท ไทยดจิทิลั ไอ
ด ีจํากดั 9,608.60

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003047       
 ลว 17/11/2563

7 จัดซอืโปรแกรมสาํเร็จรูป 
Adobe Acrobat Pro 
2020 จํานวน 1 Lincense
 ของศนูยป้์องกนัการทจุรติ

29,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ.ท.ีโซลชูนั 
คอมพวิเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั 
21,400.00

บรษัิท ไอ.ท.ีโซลชูนั 
คอมพวิเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั 
21,400.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003061       
 ลว 19/11/2563

8 จัดจา้งดแูลดา้นเทคนคิ
เซริฟ์เวอรเ์ว็บไซต ์
GHBank.co.th

500,000.00 430,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท ยนูกิซเ์ดฟ 
จํากดั 430,000.00

บรษัิท ยนูกิซเ์ดฟ 
จํากดั 410,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003139       
 ลว 19/11/2563

9 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
เพอืดําเนนิการขนยา้ย
และตดิตงัเครอืง
คอมพวิเตอร ์อปุกรณ์
สอืสาร และสาย 
Data,Power ณ หอ้ง
ประชมุ 301 (สอบ
ขอ้เขยีนบตุรพนักงาน)

150,000.00 149,907.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 149,907.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 149,907.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ และ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000003065       
 ลว 20/11/2563

10 จัดซอืผา้หมกึ Tally 
Genicom T-5040 
จํานวน 500 กลอ่ง

240,750.00 240,750.00 วธิพีเิศษ บรษัิท กนกสนิ เอก๊ซ
ปอรต์ อมิปอรต์ จํากดั
 240,750.00

บรษัิท กนกสนิ เอก๊ซ
ปอรต์ อมิปอรต์ จํากดั
 240,750.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003073       
 ลว 24/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.1

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

11 จัดซอือปุกรณ์สนับสนุน
การใชง้านมอนเิตอร ์(สาย
 HDMI / เมาสแ์ละ
คยีบ์อรด์ไรส้าย / ตวัแปลง
 Display Port to HDMI)
 จํานวน 3 รายการ

12,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เวลิดไ์วด ์ซสิ
เต็มส ์จํากดั 
11,919.80

บรษัิท เวลิดไ์วด ์ซสิ
เต็มส ์จํากดั 
11,919.80

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003079       
 ลว 25/11/2563

12 Flip PDF Professional 
for Windows

20,724.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยแวร ์คอม
มวินเิคชนั จํากดั 
14,873.00

บรษัิท ไทยแวร ์คอม
มวินเิคชนั จํากดั 
14,873.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
เงอืนไขและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003085       
 ลว 26/11/2563

13 Adobe Acrobat Pro 
(Perpetual)

56,658.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซนิเนอรจ์ี
ซอฟต ์โซลชูนั จํากดั
 40,660.00

บรษัิท ซนิเนอรจ์ี
ซอฟต ์โซลชูนั จํากดั
 40,660.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
เงอืนไขและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003086       
 ลว 26/11/2563

14 Adobe Creative Suite 6 
Master Collection

38,618.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ภาชปูปู้า คอร์
เปอเรชนั จํากดั 
27,713.00

บรษัิท ภาชปูปู้า คอร์
เปอเรชนั จํากดั 
27,713.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
เงอืนไขและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003088       
 ลว 26/11/2563

15 Power BI Pro 10,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟิวชนั โซลชูนั
 จํากดั 3,830.60

บรษัิท ฟิวชนั โซลชูนั
 จํากดั 3,830.60

บรษัิทเสนอตรงตาม
เงอืนไขและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003089       
 ลว 26/11/2563

16 จัดเชา่เครอืงพมิพ์
คอมพวิเตอร ์จํานวน 
๒๑๘ เครอืง  ระยะเวลา ๖
 เดอืน

443,412.00 443,412.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โอ จ ีเอ 
อนิเตอรเ์นชนัแนล 
จํากดั 440,861.00

บรษัิท โอ จ ีเอ 
อนิเตอรเ์นชนัแนล 
จํากดั 438,174.24

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003144       
 ลว 26/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.1

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

17 จัดซอืเครอืงพมิพส์มดุ
บญัช ี(Passbook 
Printer) ใหก้บัฝ่ายการ
บญัชี

29,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทงิ จํากดั 
22,800.00

บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทงิ จํากดั 
22,800.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003096       
 ลว 27/11/2563

18 จัดซอือปุกรณ์ Wireless 
Presenter จํานวน 1 
เครอืง

5,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส 
จํากดั 3,424.00

บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส 
จํากดั 3,424.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003097       
 ลว 30/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


