
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนมถินุายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี9 กรกฎาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลง
ซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

1 จัดซอืสทิธกิารใชง้าน 
Tableau Sofeware

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็มโฟกสั 
จํากดั 95,632.00

บรษัิท เอ็มโฟกสั 
จํากดั 95,632.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100003399        
 ลว 1/06/2564

2 จัดเชา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ต
ความเร็วสงู (Hi-Speed 
internet) ใหก้บัผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของธนาคารที
ไดรั้บตําแหน่งใหม่

15,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โทรคมนาคม
แหง่ชาต ิจํากดั 
(มหาชน) 7,575.60

บรษัิท 
โทรคมนาคม
แหง่ชาต ิจํากดั 
(มหาชน) 7,575.60

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003400        
 ลว 1/06/2564

3 จัดเชา่เครอืงคอมพวิเตอร ์
Notbook และ Headset

1,350,000.00 953,370.00 วธิพีเิศษ บรษัิท สหธรุกจิ 
จํากดั 953,370.00

บรษัิท สหธรุกจิ 
จํากดั 953,370.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003402        
 ลว 2/06/2564

4 จัดจา้งพัฒนาโปรแกรม
เพอืรองรับการแจง้เตอืน
ผา่น Application Line 
โครงการ GHB Connect

1,500,000.00 1,199,573.00 วธิพีเิศษ กลุม่ร่วมทํางาน SSS
 1,199,500.00

กลุม่ร่วมทํางาน 
SSS 1,180,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003403        
 ลว 7/06/2564

5 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยและ
ตดิตงัเครอืงคอมพวิเตอร ์
และเครอืงพมิพ ์งาน
ปรับปรุงฝ่ายธรุกรรมการเงนิ

50,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
31,565.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
31,565.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003481        
 ลว 10/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนมถินุายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี9 กรกฎาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลง
ซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

6 จัดซอืชดุอปุกรณ์การ
ประชมุผา่นสอื
อเิล็กทรอนกิส ์สาํหรับ
กรรมการธนาคาร จํานวน 2
 ชดุ (ประกอบดว้ย เครอืง
คอมพวิเตอร ์Notebook 
และอปุกรณ ์Conference 
(กลอ้ง ลําโพง และ
ไมโครโฟน))

70,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท สหธรุกจิ 
จํากดั 60,348.00

บรษัิท สหธรุกจิ 
จํากดั 60,348.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003485        
 ลว 15/06/2564

7 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยและ
ตดิตงัเครอืงคอมพวิเตอร ์
พรอ้มอปุกรณ์ตอ่พ่วง 
เครอืงพมิพ ์อปุกรณ์สอืสาร
 ของสาขาหัวหมากทาวน ์
เซ็นเตอร์

40,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
34,240.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
34,240.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003486        
 ลว 15/06/2564

8 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยและ
ตดิตงัเครอืงจา่ย
กระแสไฟฟ้าตอ่เนอืง 
(UPS) ของสาขาหัวหมาก
ทาวน ์เซ็นเตอร์

11,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดอีารเ์ค 
เพาเวอรเ์ซอรว์สิ 
จํากดั 8,560.00

บรษัิท ดอีารเ์ค 
เพาเวอรเ์ซอรว์สิ 
จํากดั 8,560.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003487        
 ลว 15/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนมถินุายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี9 กรกฎาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลง
ซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

9 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยและ
ตดิตงัเครอืงคอมพวิเตอร ์
พรอ้มอปุกรณ์ตอ่พ่วง 
เครอืงพมิพ ์อปุกรณ์สอืสาร
 ของเคานเ์ตอรก์ารเงนิ 
เดอะมอลล ์ทา่พระ

20,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 14,980.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส 
ซสิเท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 14,980.00

บรษัิทเสนอราคาตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003488        
 ลว 15/06/2564

10 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยและ
ตดิตงัเครอืงจา่ย
กระแสไฟฟ้าตอ่เนอืง 
(UPS) ของเคานเ์ตอร์
การเงนิ เดอะมอลล ์ทา่พระ

13,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดอีารเ์ค 
เพาเวอรเ์ซอรว์สิ 
จํากดั 6,420.00

บรษัิท ดอีารเ์ค 
เพาเวอรเ์ซอรว์สิ 
จํากดั 6,420.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003489        
 ลว 15/06/2564

11 จัดจา้งบรกิารบํารุงรักษา
และซอ่มแซมแกไ้ขระบบ
เครอืขา่ย WAN สาขา

38,819,700.00 19,409,850.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท อนิเตอรเ์นชนั
แนล เน็ตเวริค์ ซสิ
เต็ม จํากดั 
19,409,850.00

บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
19,298,520.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003410        
 ลว 16/06/2564

12 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยพรอ้ม
ตดิตงัคอมพวิเตอร ์
อปุกรณ์ตอ่พ่วง และ
เครอืงพมิพ ์งานปรับปรุง
พนืททํีางานฝ่ายสนับสนุน
สาขานครหลวง

95,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
50,375.60

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
50,375.60

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003495        
 ลว 18/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนมถินุายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี9 กรกฎาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลง
ซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

13 จัดซอืและวา่จา้งบรกิาร
บํารุงรักษาและซอ่มแซม
แกไ้ข Core Backbone 
Switch

77,000,000.00 75,435,000.00 e-bidding 1.บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 
74,444,277.06   2.
บรษัิท สตรมี ไอท ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
74,900,000.00     
3.บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์ 
ซสิเต็ม จํากดั 
75,000,000.00    
4.บรษัิท พพีลสั วชินั
 จํากดั 
75,340,000.00

บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 
53,232,557.04      
                       
บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 
15,767,442.96

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003417 และ 
4100003418        
 ลว 21/06/2564

14 จัดซอื License SQL 
Server Enterprise 
Edition พรอ้ม SA 2 ปี 
จํานวน 4 license สาํหรับ
โครงการพัฒนาระบบ
บรหิารสนิทรัพยแ์ละหนสีนิ 
(ALM)

3,000,000.00 2,918,227.00 e-bidding 1.บรษัิท จเีอเบลิ 
จํากดั 2,354,000.00
       2.บรษัิท 
อนิเตอรเ์นชนัแนล 
เน็ตเวริค์ ซสิเต็ม 
จํากดั 2,473,412.00
       3.บรษัิท เทริ์
นออนโซลชูนั จํากดั
 2,474,200.00

บรษัิท จเีอเบลิ 
จํากดั 2,354,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003420        
 ลว 21/06/2564

15 จัดซอือปุกรณ์สนิเปลอืง 
เพอืรองรับการปฏบิตังิาน 
ครังท ี2/2564

10,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง 1.บรษัิท พ.ีเค.ไฟน์
เท็ค จํากดั 6,955.00

บรษัิท พ.ีเค.ไฟน์
เท็ค จํากดั 6,955.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003502        
 ลว 22/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนมถินุายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี9 กรกฎาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลง
ซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

16 จัดซอื S/W MS SQL 
Server License และ S/W
 Assurance (SA) 2 ปี

1,600,000.00 1,586,453.00 e-bidding 1.บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์ 
ซสิเต็ม จํากดั 
1,299,999.99      
2.บรษัิท เทริน์ออน
โซลชูนั จํากดั 
1,307,540.00

บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
1,299,920.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลางที
กําหนด

ใบสงัซอืเลขที
4100003422        
 ลว 22/06/2564

17 จัดซอืและวา่จา้งบรกิาร
บํารุงรักษาระบบงาน 
PDPA เพอืรองรับการ
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตาม 
พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล พ.ศ.2562

20,000,000.00 17,976,000.00 วธิพีเิศษ 1.บรษัิท ไพรม์ 
โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั 
9,951,000.00      
2.บรษัิท โอเอสด ี
จํากดั 
16,850,000.00

บรษัิท ไพรม์ 
โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั 
8,140,004.08

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลางที
กําหนด

ใบสงัซอืเลขที
4100003426  และ
4100003427      
ลว 24/06/2564

18 จัดซอือปุกรณ์กระจาย
สญัญาณอนิเทอรเ์น็ตแบบ
พกพา (Pocket WIFI) 
พรอ้มซมิการด์

80,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส แอนด ์
เอส เจอเนอรัล จํากดั
 75,114.00

บรษัิท เอส แอนด ์
เอส เจอเนอรัล 
จํากดั 75,114.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003518        
 ลว 25/06/2564

19 จัดซอืเครอืงคอมพวิเตอร ์
Tablet พรอ้มอปุกรณ์เสรมิ

50,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท คอมเซเวน่ 
จํากดั (มหาชน) 
43,062.00

บรษัิท คอมเซเวน่ 
จํากดั (มหาชน) 
43,062.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003519        
 ลว 28/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


