
สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอืหรอื
จา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

1 จัดจา้งบรกิาร
บํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขเครอืง
บรกิารเงนิดว่นอตัโนมัต ิ
(ATM) จํานวน 30 
เครอืง พรอ้ม Server 
Management จํานวน 1
 ระบบ

2,394,403.20 2,394,403.20 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดโีบลด ์นกิซ์
ดอรฟ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั 2,394,403.20

บรษัิท ดโีบลด ์นกิซ์
ดอรฟ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั 2,394,403.20

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003251         
ลว 1/03/2564

2 จัดจา้งทปีรกึษา
ตรวจสอบชอ่งโหวแ่ละ
ทดสอบบกุรุกระบบ
สารสนเทศสาํคญัของ
ธนาคาร ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 
(Vulnerability 
Scanning & 
Penetration Testing)

1,000,000.00 997,920.00 วธิพีเิศษ บรษัิท อาร ์ว ีคอน
เน็กซ ์จํากดั 
949,540.00

บรษัิท อาร ์ว ีคอน
เน็กซ ์จํากดั 
947,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003256         
ลว 2/03/2564

3 จัดเชา่บรกิารสญัญาณ
โทรศพัทเ์คลอืนทพีรอ้ม
อนิเตอรเ์น็ต เพอืใชใ้น
โครงการควบคมุการเขา้
 – ออกรถยนตส์าํหรับ
ลกูคา้ทนํีารถยนตม์า
จอดในพนืทธีนาคารฯ 
(GHB PASS) และขอ
อนุมัตยิกเลกิบนัทกึ
ขอ้ความเลขท ีจพ.
(สจส.) 339/2564

26,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดแีทค ไตรเน็ต
 จํากดั 25,628.64

บรษัิท ดแีทค ไตรเน็ต
 จํากดั 17,924.64

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003335         
ลว 31/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอืหรอื
จา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

4 จัดจา้งMAระบบจัดเก็บ
บนัทกึและวเิคราะห์
เหตกุารณ์ (Central Log
 Management 
System) 2 ปี

1,560,000.00 1,547,862.00 วธิพีเิศษ 1.บรษัิท สตรมี ไอ.ท.ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
1,546,792.00          
2.บรษัิท ไอวาย จํากดั
 1,554,710.00       
3.บรษัิท จักรวาล
คอมมวิพเิคชนั ซสี
เต็ม จํากดั 
1,547,862.00

บรษัิท สตรมี ไอ.ท.ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
1,546,792.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไม่
เกนิราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100003274         
ลว 10/03/2564

5 จัดจา้งพัฒนาระบบ 
Mobile Application 
Banking ใหร้องรับ 
Certificate Pinning

560,000.00 556,400.00 วธิพีเิศษ บรษัิท ไฮเปอร ์
โซลชูนัส ์จํากดั 
556,400.00

บรษัิท ไฮเปอร ์
โซลชูนัส ์จํากดั 
545,700.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003279         
ลว 12/03/2564

6 จัดซอื License 
Microsoft SQL Server
 Standard Edition (Per
 Core) รวม Software 
Assurance  (SA)  2 ปี
 จํานวน 4 License

800,000.00 658,800.00 e-bidding 1.บรษัิท พ.ีเค.ไฟน์
เท็ค จํากดั 
573,520.00              
 2. บรษัิท สหธรุกจิ 
จํากดั 578,420.16    
3. บรษัิท เอซอฟทว์นั
 จํากดั 585,905.04

บรษัิท พ.ีเค.ไฟนเ์ท็ค
 จํากดั 573,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003284         
ลว 12/03/2564

7 จัดจา้งพัฒนาโครงการ 
New Normal Services
 บนระบบ GHB ALL 
(ระยะท ี3)

1,800,000.00 1,705,302.92 วธิพีเิศษ บรษัิท ไฮเปอร ์
โซลชูนัส ์จํากดั 
1,658,500.00

บรษัิท ไฮเปอร ์
โซลชูนัส ์จํากดั 
1,649,940.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003286         
ลว 16/03/2564

8 จัดจา้งพัฒนาระบบ 
GHB Connect

3,327,000.00 3,316,536.22 วธิพีเิศษ บรษัิท แมคฟิวา่ 
(ประเทศไทย) จํากดั 
3,316,536.22

บรษัิท แมคฟิวา่ 
(ประเทศไทย) จํากดั 
3,218,500.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003287         
ลว 16/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอืหรอื
จา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

9 จัดซอื Package Line 
Official Account 
License

1,673,000.00 1,667,535.08 วธิพีเิศษ บรษัิท แมคฟิวา่ 
(ประเทศไทย) จํากดั 
1,667,535.08

บรษัิท แมคฟิวา่ 
(ประเทศไทย) จํากดั 
1,658,500.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003288         
ลว 16/03/2564

10 จัดจา้งบรกิาร
บํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมกไ้ขโปรแกรม
ป้องกนัไวรัสเครอืง
คอมพวิเตอร์

443,371.50 443,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 443,000.00

บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 443,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
เงอืนไขทกํีาหนด
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003292         
ลว 19/03/2564

11 จัดซอือปุกรณ์
คอมพวิเตอร ์จํานวน 9 
รายการ

103,500.00 82,604.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส 
จํากดั 82,604.00

บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส 
จํากดั 82,604.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไม่
เกนิราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003304         
ลว 24/03/2564

12 จัดจา้งพัฒนาระบบ
สะสมคะแนน e-Loyalty

234,480.00 234,392.00 วธิพีเิศษ บรษัิท เม๊กกาซ ีจํากดั
 234,480.00

บรษัิท เม๊กกาซ ีจํากดั
 234,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100003299         
ลว 24/03/2564

13 จัดจา้งบรกิารระบบ 
ATM/CDM

100,000,000.00 45,002,916.00 วธิพีเิศษ บรษัิท ดาตา้วนั เอเชยี
 (ประเทศไทย) จํากดั
 45,002,916.00

บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศไทย)
 จํากดั 
43,196,328.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003301         
ลว 24/03/2564

14 จัดซอื SSD SATA 
จํานวน 10 ตวั และ 
RAM DDR4 จํานวน 10
 ตวั

50,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส 
จํากดั 37,985.00

บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส 
จํากดั 37,985.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003306         
 ลว 25/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอืหรอื
จา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

15 จัดซอืโทรศพัทเ์คลอืนที
 ระบบ Android จํานวน 
310 เครอืง

1,240,000.00 1,239,690.00 วธิพีเิศษ 1.บรษัิท ทรู ดสิทริ
บวิชนั แอนด ์เซลส ์
จํากดั 1,049,040.00 
2.บรษัิท เอสเอ็มทวี ี
โฮมอเีล็กทรคิ จํากดั 
1,087,644.30

บรษัิท ทรู ดสิทริ
บวิชนั แอนด ์เซลส ์
จํากดั 1,049,040.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ 
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003305         
ลว 25/03/2564

16 จัดจา้งทปีรกึษาเพอื
สอบทานการตรวจสอบ
ชอ่งโหวแ่ละทดสอบบกุ
รุกระบบสารสนเทศของ
ธนาคาร

1,000,000.00 997,920.00 วธิพีเิศษ 1.บรษัิท ดาตา้ฟารม์ 
 จํากดั 844,000.00 
2.บรษัิท อนิเซค 
จํากดั 889,242.00   
3.บรษัิท อ ีซคีวิรติ ี
(ไทยแลนด)์ จํากดั 
936,126.95

บรษัิท ดาตา้ฟารม์  
จํากดั 840,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003308         
ลว 25/03/2564

17 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
เพอืดําเนนิการระบบ 
Socail Media 
Monitoring

1,995,000.00 1,926,000.00 วธิพีเิศษ 1.บรษัิท อนิเตอรเ์น็ต 
เบสบซิเินส กรุ๊ป 
จํากดั 1,658,500.00 
2.บรษัิท 
คอมพวิเตอรโ์ลจ ี
จํากดั 1,412,400.00

บรษัิท อนิเตอรเ์น็ต 
เบสบซิเินส กรุ๊ป 
จํากดั 1,658,500.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003313         
ลว 26/03/2564

18 จัดจา้งบรกิาร
บํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขระบบ
บนัทกึเสยีงการสนทนา
ทางโทรศพัท ์(Voice 
Logger)  สาํหรับสาขา
ในสว่นภมูภิาค

1,386,000.00 1,386,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท อนิเตอรเ์นชนั
แนล เน็ตเวริค์ ซสิเต็ม
 จํากดั 1,386,000.00

บรษัิท อนิเตอรเ์นชนั
แนล เน็ตเวริค์ ซสิเต็ม
 จํากดั 1,386,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003314         
ลว 26/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอืหรอื
จา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสงัเขป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง

19 จัดจา้งดําเนนิการ
โครงการ AI Chatbot

2,000,000.00 1,605,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท โรโบลงิโก ้
จํากดั 1,605,000.00

บรษัิท โรโบลงิโก ้
จํากดั 1,594,300.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003317         
ลว 30/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


