
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกมุภาพนัธ ์2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี9 มนีาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

1 จัดจา้งบรกิารบํารุงรักษา
และซอ่มแซมแกไ้ขเครอืง
จา่ยกระแสไฟฟ้าตอ่เนอืง 
(UPS) ขนาด 160 KVA 
ระยะเวลา 4 ปี

1,712,000.00 1,712,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท ไซท ์เพรพ
พาเรชนั แมเนจเมนท์
 จํากดั 
1,712,000.00 
บรษัิท ซนิโดม 
อเิลคทรอนคิสอ์นิดสั
ตร ีจํากดั 
1,926,000.00

บรษัิท ไซท ์เพรพ
พาเรชนั แมเนจเมนท์
 จํากดั 1,712,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003212         
 ลว 1/02/2564

2 จัดซอืโปร Adobe 
Photoshop cc., Adobe 
Illustrator cc., Adobe 
Premiere Pro cc. ของ
ฝ่ายเงนิฝากและพันธมติร

80,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ.ท.ี
โซลชูนั คอมพวิเตอร ์
(ไทยแลนด)์ จํากดั 
66,340.00

บรษัิท ไอ.ท.ี
โซลชูนั คอมพวิเตอร ์
(ไทยแลนด)์ จํากดั 
66,340.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003200         
 ลว 2/02/2564

3 จัดซอืซอฟตแ์วรส์าํเร็จรูป 
เพอืจัดการเอกสารและ
อนุมัตเิอกสารออนไลนต์าม
 Workflow ทกํีาหนด 
(Document 
Management and 
Workflow instant 
Software)

5,000,000.00 4,955,705.00 วธิคีดัเลอืก บรษัิท เทคคอนสบ์สิ
 จํากดั 4,750,800.00

บรษัิท เทคคอนสบ์สิ
 จํากดั 4,536,800.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไมเ่กนิ
ราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100003213         
 ลว 3/02/2564

4 จัดจา้งขนยา้ยเครอืง
คอมพวิเตอรจ์ากตกึ AIA 
ไปตดิตงัเพอืชว่ย
ปฏบิตังิานยังฝ่ายตา่งๆ 
ภายในสาํนักงานใหญ่

20,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 18,000.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 18,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003209         
 ลว 5/02/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกมุภาพนัธ ์2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี9 มนีาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

5 จัดซอืเครอืงสแกนเอกสาร
 ใหก้บัฝ่ายสนับสนุนสาขา
นครหลวง จํานวน 1 เครอืง

20,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟจูติส ึ
(ประเทศไทย) จํากดั
 19,260.00

บรษัิท ฟจูติส ึ
(ประเทศไทย) จํากดั
 19,260.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003214         
 ลว 9/02/2564

6 จัดจา้งทปีรกึษาเพอืพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการ  การ
บรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 

3,200,000.00 3,166,592.00 วธิพีเิศษ บรษัิท โอเพ่นวชินั 
จํากดั 3,163,000.00

บรษัิท โอเพ่นวชินั 
จํากดั 3,150,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด  และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003226         
 ลว 10/02/2564

7 จัดจา้งทปีรกึษาเพอืสอบ
ทานระบบบรกิารดจิทิลั
และระบบงาน New 
Normal ใหม้คีวามมันคง
ปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล

490,000.00 488,981.00 วธิพีเิศษ บรษัิท อาร ์ว ีคอน
เน็กซ ์จํากดั 
490,000.00

บรษัิท อาร ์ว ีคอน
เน็กซ ์จํากดั 
488,781.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003228         
 ลว 11/02/2564

8 จัดจา้งทปีรกึษาโครงการ 
Data Analytic for 
Up/Cross Sales

8,750,000.00 8,567,792.00 วธิพีเิศษ 1.มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุ ี
8,236,800.00       
2.บรษัิท สยามเมท
รกิซ ์คอนซลัตงิ 
จํากดั 8,346,000.00

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุ ี
7,824,960.00

มหาวทิยาลยัเสนอ
ตรงตามเงอืนไขและ
ไมเ่กนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003229         
 ลว 11/02/2564

9 จัดซอื Client ของระบบ 
Teleconference จํานวน 
3 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,350,000.00 1,350,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 1,350,000.00

บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 1,350,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไมเ่กนิ
ราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100003230         
 ลว 11/02/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกมุภาพนัธ ์2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี9 มนีาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

10 จัดจา้งทปีรกึษาเพอืพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการความ
มันคงปลอดภัยสารสนเทศ
มาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 ของระบบ 
GHB System & ICAS 
BAHTNET (ตอ่เนอืง)

3,600,000.00 3,562,416.00 วธิพีเิศษ 1.บรษัิท อนิเซค 
จํากดั 3,470,000.00
 2.บรษัิท สนูปบ ี
จํากดั 3,492,000.00
 3.บรษัิท คลาวดเ์ซค
 เอเชยี จํากดั 
3,520,000.00

บรษัิท อนิเซค จํากดั
 3,050,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100003245         
 ลว 22/02/2564

11 จัดซอืบรกิารขอ้มลู CEIC
 Database (ตอ่อายุ
สมาชกิ CEIC รายปี)

680,000.00 677,952.00 วธิพีเิศษ บรษัิท ซอีไีอซ ีดาตา้
 (ประเทศไทย) จํากดั
 677,952.00

บรษัิท ซอีไีอซ ีดาตา้
 (ประเทศไทย) จํากดั
 677,952.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003249         
 ลว 24/02/2564

12 จัดซอืเครอืงมัลตมิเีดยี
โปรเจคเตอร ์และ
จอรับภาพชนดิมอเตอร์
ไฟฟ้าพรอ้มตดิตงับรเิวณ
หอ้งประชมุผูบ้รหิาร ชนั 16
 อาคาร 2

250,000.00 222,560.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เวลิดไ์วด ์ซสิ
เต็มส ์จํากดั 
222,560.00

บรษัิท เวลิดไ์วด ์ซสิ
เต็มส ์จํากดั 
220,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000003240         
 ลว 25/02/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


