
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี7 พฤษภาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

1 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
เพอืดําเนนิการขนยา้ย
พรอ้มตดิตงัเครอืง CDM
 ยหีอ้ NCR ของสาขา
ลําพูน

56,600.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั
 52,070.00

บรษัิท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั
 52,070.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003326        
 ลว 1/04/2564

2 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
เพอืดําเนนิการขนยา้ย
พรอ้มตดิตงัเครอืง LRM
 ของสาขาลําพูน

56,600.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศไทย)
 จํากดั 50,076.00

บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศไทย)
 จํากดั 50,076.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003327        
 ลว 1/04/2564

3 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
เพอืดําเนนิการขนยา้ย
พรอ้มตดิตงัเครอืง PBM
 ของสาขาลําพูน

56,800.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทงิ จํากดั 
54,570.00

บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทงิ จํากดั 
54,570.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003328        
 ลว 1/04/2564

4 จัดซอืคอมพวิเตอรพ์กพา
 (Notebook) จํานวน 1 
เครอืง ของฝ่าย
สนับสนุนสนิเชอื

25,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท คอมเซเวน่ 
จํากดั (มหาชน) 
23,990.00

บรษัิท คอมเซเวน่ 
จํากดั (มหาชน) 
23,990.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003332        
 ลว 2/04/2564

5 จัดซอืการใหบ้รกิาร
ตรวจสอบขอ้มลูนติบิคุคล

577,800.00 577,800.00 วธิพีเิศษ บรษัิท บซิเินส 
ออนไลน ์จํากดั 
(มหาชน) 577,800.00

บรษัิท บซิเินส 
ออนไลน ์จํากดั 
(มหาชน) 
577,800.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003322        
 ลว 2/04/2564

6 จัดจา้งบรกิารบํารุงรักษา
และซอ่มแซมแกไ้ข
ระบบป้องกนัไวรัส สแปม
เมลแ์ละ Content 
Filtering เป็นระยะเวลา 
1ปี

510,925.00 510,925.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท สตรมี ไอ.ท.ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
510,925.00

บรษัิท สตรมี ไอ.ท.ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
510,925.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง(ราคาอา้งองิ)

ใบสงัซอืเลขที
4100003323        
 ลว 2/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี7 พฤษภาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

7 จัดจา้งพัฒนาระบบ 
GHB System เพมิเตมิ 
เพอืรองรับการจา่ย
รางวลัสลากออมทรัพย ์
ธอส.รุ่นท ี5

1,700,000.00 1,667,034.00 วธิพีเิศษ กลุม่ร่วมทํางาน SSS
 Consortium 
1,600,000.00

กลุม่ร่วมทํางาน SSS
 Consortium 
1,600,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003324         
 ลว 2/04/2564

8 จัดซอือปุกรณ์สนิเปลอืง 
เพอืรองรับการปฏบิตังิาน
 ครังท ี1/2564 จํานวน 
23 รายการ

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส แอนด ์
เอส เจอเนอรัล จํากดั
 99,820.30

บรษัิท เอส แอนด ์
เอส เจอเนอรัล จํากดั
 99,820.30

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003350        
 ลว 7/04/2564

9 จัดซอืเครอืง
คอมพวิเตอรต์งัโตะ๊
พรอ้มซอฟทแ์วร ์2 
เครอืงและจอภาพ LED 
สาํหรับเครอืง
คอมพวิเตอร ์12 เครอืง

472,810.00 411,992.80 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 411,992.80

บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 410,238.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000003355        
 ลว 7/04/2564

10 จัดซอืปลกั Power,Fan
 ภายในตู ้Rack ของ
สาํนักงานใหญ่

360,000.00 348,820.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท อนิเตอรเ์นชนั
แนล เน็ตเวริค์ ซสิ
เต็ม จํากดั 
348,820.00

บรษัิท อนิเตอรเ์นชนั
แนล เน็ตเวริค์ ซสิ
เต็ม จํากดั 
344,968.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000003360        
 ลว 8/04/2564

11 จัดซอืเครอืงคอมพวิเตอร์
 Notebook จํานวน 2 
เครอืง

70,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท อไีลฟ์ ซสิ
เต็มส ์จํากดั 
69,721.20

บรษัิท อไีลฟ์ ซสิ
เต็มส ์จํากดั 
69,721.20

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไมเ่กนิ
ราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003362        
 ลว 8/04/2564

12 จัดจา้งขนยา้ยพรอ้ม
ตดิตงัเครอืง ATM ของ
สาขาอดุรธานี

81,800.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั
 81,795.00

บรษัิท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั
 81,795.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003366        
 ลว 9/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี7 พฤษภาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

13 จัดจา้งขนยา้ยพรอ้ม
ตดิตงัเครอืง LRM ของ
สาขาอดุรธานี

39,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศไทย)
 จํากดั 39,376.00

บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศไทย)
 จํากดั 39,376.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003367        
 ลว 9/04/2564

14 จัดจา้งขนยา้ยพรอ้ม
ตดิตงัเครอืง PBM ของ
สาขาอดุรธานี

38,700.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทงิ จํากดั 
38,520.00

บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทงิ จํากดั 
38,520.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003368        
 ลว 9/04/2564

15 จัดจา้งพัฒนาระบบ 
GHB System ให ้
รองรับการจา่ยคา่เบยี
ประกนัอคัคภีัย ผา่น 
Mobile Application 
GHB ALL

750,000.00 744,555.00 วธิพีเิศษ กลุม่ร่วมทํางาน SSS
 Consortium 
744,555.00

กลุม่ร่วมทํางาน SSS
 Consortium 
720,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003337        
 ลว 21/04/2564

16 จัดเชา่บรกิาร
อนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงู 
(Hi-Speed Internet) 
ใหก้บัผูบ้รหิารระดบัสงู 
จํานวน 11 วงจร

118,000.00 113,507.74 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรู 
อนิเทอรเ์น็ต คอร์
ปอเรชนั จํากดั 
107,301.74

บรษัิท ทรู 
อนิเทอรเ์น็ต คอร์
ปอเรชนั จํากดั 
107,301.74

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมง่บประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003339        
 ลว 23/04/2564

17 จัดเชา่บรกิาร
อนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงู 
(Hi-Speed Internet) 
ใหก้บัผูบ้รหิารระดบัสงู 
จํานวน 3 วงจร

42,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โทรคมนาคม
แหง่ชาต ิจํากดั 
(มหาชน) 28,440.60

บรษัิท โทรคมนาคม
แหง่ชาต ิจํากดั 
(มหาชน) 28,440.60

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003340        
 ลว 23/04/2564

18 จัดเชา่บรกิาร
อนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงู 
(Hi-Speed Internet) 
ใหก้บัผูบ้รหิารระดบัสงู 
จํานวน 7 วงจร

74,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์ไวร์
เลส เน็ทเวอรค์ จํากดั
 60,696.82

บรษัิท แอดวานซ ์
ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ 
จํากดั 60,696.82

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003341        
 ลว 23/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี7 พฤษภาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

19 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
เพอืดําเนนิการขนยา้ย
ชดุอปุกรณ ์
Telepresence จาก
หอ้งประชมุ 305 ไป
ตดิตงัยังอาคาร
คอมพวิเตอร์

80,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท อนิเตอรเ์นชนั
แนล เน็ตเวริค์ ซสิ
เต็ม จํากดั 78,110.00

บรษัิท อนิเตอรเ์นชนั
แนล เน็ตเวริค์ ซสิ
เต็ม จํากดั 78,110.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003410        
 ลว 28/04/2564

20 จัดซอืเครอืงอา่นสมารท์
การด์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 10 ตวั

11,770.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์
บสิซเินส โซลชูนั 
แอนด ์เซอรว์สิเซส 
จํากดั 11,000.00

บรษัิท แอดวานซ ์
บสิซเินส โซลชูนั 
แอนด ์เซอรว์สิเซส 
จํากดั 11,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003411        
 ลว 28/04/2564

21 จัดจา้งบรกิารบํารุงรักษา
และซอ่มแซมแกไ้ข 
Digital Corner พรอ้ม
แอปพลเิคชนั ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

500,000.00 500,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท อไีอบซิ จํากดั
 348,285.00

บรษัิท อไีอบซิ จํากดั
 348,285.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003347        
 ลว 29/04/2564

22 จัดซอืสทิธกิารใชง้าน 
Cloud Server สาํหรับ
เว็บไซต ์www.gfa.or.th
 ระยะเวลา 12 เดอืน

80,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษัิท โซเชยีล 
คลาวด ์จํากดั 
76,000.00

บรษัิท โซเชยีล 
คลาวด ์จํากดั 
76,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและไมเ่กนิ
ราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003414       
ลว 29/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


