
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี4 มถินุายน 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

1 จัดจา้งปรับปรุงระบบ
อาคารอตัโนมัต ิ
Building Automation
 System อาคาร 1 
และอาคาร 2 ธอส.สนญ

2,900,000.00 2,889,000.00 e-bidding 1.บรษัิท เตยีวฮงสลีม
 จํากดั 1,657,430.00
 2.บรษัิท อลีเีซค 
(ประเทศไทย) จํากดั 
2,033,000.00         
3.บรษัิท ดไีนน ์
โซลชูนั เอ็นจเินยีรงิ 
จํากดั 2,178,889.00

บรษัิท เตยีวฮงสลีม 
จํากดั 1,637,100.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003351        
ลว 6/05/2564

2 จัดซอื License 
Microsoft SQL 
Server Standard 
Edition และ License
 Microsoft SQL 
Server Enterprise 
Edition รวม Software
 Assurance (SA)

10,000,000.00 7,281,343.00 e-bidding 1.บรษัิท เทริน์ออน
โซลชูนั จํากดั 
5,974,300.00       
2.บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 6,815,000.00 
 3.บรษัิท สตรมี ไอ.ท.ี
 คอนซลัตงิ จํากดั 
6,778,000.00       
4.บรษัิท อนิเตอร์
เนชลัแนล เน็ตเวริค์ 
ซสิเต็ม จํากดั 
6,580,500.00

บรษัิท เทริน์ออน
โซลชูนั จํากดั 
5,974,300.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ 
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003352        
ลว 7/05/2564

3 จัดจา้งบรกิาร
บํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขระบบ 
SMART KPI

350,000.00 337,488.75 วธิพีเิศษ บรษัิท โกองิเจ็ส 
จํากดั 337,488.75

บรษัิท โกองิเจ็ส 
จํากดั 333,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100003357        
ลว 7/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี4 มถินุายน 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

4 จัดซอืโปรแกรม 
Adobe Captivate 
จํานวน 2 ชดุ และ 
Adobe Creative 
จํานวน 2 ชดุ

160,000.00 106,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เดอะ อนิฟินติี
 ดาตา้ จํากดั 
106,000.00

บรษัิท เดอะ อนิฟินติี
 ดาตา้ จํากดั 
106,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003435        
ลว 11/05/2564

5 จัดซอืเครอืง
คอมพวิเตอรแ์ท็บเล็ต
พรอ้มอปุกรณ์เสรมิ 
(ปากกาและเคสกนั
กระแทก) สาํหรับ
กรรมการธนาคารที
ไดรั้บการแตง่ตงัเขา้มา
ใหม่

350,000.00 293,073.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
350,000.00

บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
293,073.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003436        
ลว 12/05/2564

6 จัดซอืลขิสทิธิ
โปรแกรม  Adobe 
Photoshop CC. และ
 Adobe Illustrator 
CC. เพอืใชอ้อกแบบ
สอืประชาสมัพันธ์
ขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ 
ของฝ่ายลกูคา้สมัพันธ์

70,000.00 0.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ.ท.ีโซลชูนั 
คอมพวิเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั 
65,484.00

บรษัิท ไอ.ท.ี
โซลชูนั คอมพวิเตอร ์
(ไทยแลนด)์ จํากดั 
65,484.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003440         
 ลว 14/05/2564

7 จัดซอืเครอืง
โทรศพัทเ์คลอืนท ี
สาํหรับกรรมการ
ธนาคารทไีดรั้บการ
แตง่ตงัใหม ่จํานวน 3 
เครอืง

135,000.00 131,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท คอมเซเวน่ 
จํากดั (มหาชน) 
131,700.00

บรษัิท คอมเซเวน่ 
จํากดั (มหาชน) 
131,700.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003441         
 ลว 14/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี4 มถินุายน 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

8 จัดซอือปุกรณ์
คอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์
จัดเก็บขอ้มลู - 
Network Attached 
Storage (NAS))

144,100.00 35,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส 
จํากดั 35,310.00

บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 35,310.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003447         
 ลว 17/05/2564

9 จัดเชา่เครอืงพมิพ ์
Multifunction จํานวน 
218 เครอืง ระยะเวลา 
3 ปี

11,261,880.00 13,734,000.00 e-bidding บรษัิท เอสวโีอเอ 
จํากดั (มหาชน) 
9,064,440.00

บรษัิท เอสวโีอเอ 
จํากดั (มหาชน) 
9,064,440.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิ
งบประมาณและราคา
กลาง

ใบสงัซอืเลขที
3000000028         
 ลว 20/05/2564

10 จัดซอืลขิสทิธิ
โปรแกรม Adobe 
Creative Cloud

250,000.00 249,930.60 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
250,000.00

บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
249,930.60

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003457         
 ลว 20/05/2564

11 จัดจา้งโครงการ IVR 
Survey

2,000,000.00 1,630,680.00 วธิพีเิศษ 1.บรษัิท วนัทวูนั 
คอนแทคส ์จํากดั 
(มหาชน) 
1,348,200.00      2.
บรษัิท แอดวานซ ์ไวร์
เลส เน็ทเวอรค์ จํากดั
 1,402,384.80

บรษัิท วนัทวูนั คอน
แทคส ์จํากดั 
(มหาชน) 
1,294,272.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003381         
 ลว 20/05/2564

12 จัดซอืผงหมกึ
เครอืงพมิพ์
คอมพวิเตอร ์จํานวน 2
 ยหีอ้/รุ่น

1,791,200.00 1,791,200.00 วธิพีเิศษ 1.บรษัิท ลกีา้ บสิ
สเินส จํากดั 
1,790,600.00        
2.บรษัิท โอ จ ีเอ 
อนิเตอรเ์นชนัแนล 
จํากดั 1,895,900.90

บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 1,789,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
เงอืนไขและไมเ่กนิ
ราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003461         
 ลว 24/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี4 มถินุายน 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

13 จัดซอืและวา่จา้ง
บรกิารบํารุงรักษาและ
แกไ้ขเครอืง
คอมพวิเตอรแ์มข่า่ย
และอปุกรณ์จัดเก็บ
ขอ้มลู

48,620,000.00 47,902,830.00 e-bidding 1.บรษัิท สตรมี ไอ.
ท.ีคอนซลัตงิ จํากดั 
31,988,555.00       
2.บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์ 
ซสิเต็ม จํากดั 
35,900,000.00     
3.บรษัิท เอ็มเอฟอซี ี
จํากดั (มหาชน) 
37,500,000.00     
4.บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 
41,500,000.00     
5.บรษัิท สามารถ
เทลคอม จํากดั 
(มหาชน) 
46,300,000.00

บรษัิท สตรมี ไอ.ท.ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
(ราคาซอื) 
25,072,075.00        
                         
บรษัิท สตรมี ไอ.ท.ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
(ราคาจา้งบรกิาร
บํารุงรักษา)
6,916,480.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003353 และ 
4100003354         
ลว 24/05/2564

14 จัดจา้งบรกิารระบบ
คน้หา
ผูรั้บเหมากอ่สรา้งผา่น
เว็บไซตธ์นาคาร

46,224.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท บลิค ์วนั กรุ๊ป 
จํากดั 46,224.00

บรษัิท บลิค ์วนั กรุ๊ป 
จํากดั 46,224.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100003387         
 ลว 24/05/2564

15 จัดซอืสทิธกิารใชง้าน
ระบบคลงัขอ้สอบ

350,000.00 342,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เลริน์เทค 
จํากดั 342,400.00

บรษัิท เลริน์เทค 
จํากดั 340,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003389         
 ลว 25/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี4 มถินุายน 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

16 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการโยกยา้ย
ตดิตงัเครอืง
คอมพวิเตอร ์และ
เครอืงพมิพ ์ไป
ปฏบิตังิานทตีกึ AIA

35,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม 
ซสิเต็มส ์เทคโนโลย ี
จํากดั 34,999.99

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม 
ซสิเต็มส ์เทคโนโลยี
 จํากดั 34,999.99

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003468         
 ลว 28/05/2564

17 จัดซอื Client ของ
ระบบ 
Teleconference 
บรเิวณชนั 1 (DC) 
จํานวน 5 จอ

2,500,000.00 2,250,000.00 วธิคีดัเลอืก 1.บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 2,250,000.00 
     2.บรษัิท สตรมี 
ไอ.ท.ี คอนซลัตงิ 
จํากดั 2,382,500.00

บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 2,250,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
เงอืนไขและไมเ่กนิ
ราคากลางและ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100003392         
 ลว 28/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


