
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี6 กนัยายน 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

1 จัดเชา่บรกิารวงจร
สอืสารหลกั สาํหรับ
สาขาในเขตกรุงเทพ
และปรมิณฑล และ
หน่วยงานภายนอก

4,141,916.98 3,322,350.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรู 
อนิเทอรเ์น็ต คอร์
ปอเรชนั จํากดั 
3,322,350.00

บรษัิท ทรู 
อนิเทอรเ์น็ต คอร์
ปอเรชนั จํากดั 
3,322,350.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003437        
ลว 5/07/2564

2 จัดเชา่ใชบ้รกิารวงจร
สอืสารหลกั สาํหรับ
สาขาในเขตภมูภิาค
และหน่วยงานภายนอก

9,270,668.80 9,088,001.94 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ยไูนเต็ด อนิ
ฟอรเ์มชนั ไฮเวย ์
จํากดั 9,088,001.94

บรษัิท ยไูนเต็ด อนิ
ฟอรเ์มชนั ไฮเวย ์
จํากดั 7,484,188.57

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003438        
ลว 5/07/2564

3 จัดจา้งขนยา้ยเครอืง 
ATM CDM ของสาขา
หัวหมากทาวนเ์ซ็นเตอร์
 มาจัดเก็บทธีนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
สาํนักงานใหญ่

13,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั 
13,482.00

บรษัิท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั 
13,482.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003532        
ลว 6/07/2564

4 จัดจา้งดําเนนิการขน
ยา้ยเครอืง CDM/ATM
 ออกจากเคานเ์ตอร์
การเงนิ เดอะมอลล ์
ทา่พระ มาตดิตงัทสีาขา
เพยีวเพลส ราชพฤกษ์

65,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศไทย)
 จํากดั 25,000.00

บรษัิท ดาตา้วนั เอเชยี
 (ประเทศไทย) จํากดั
 25,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003534        
ลว 6/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี6 กนัยายน 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

5 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยเครอืง
 LRM ของสาขา
หัวหมากทาวนเ์ซ็นเตอร์
 มาจัดเก็บทธีนาคาร
อาคารสงเคราะห ์สนญ.

16,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศไทย)
 จํากดั 16,050.00

บรษัิท ดาตา้วนั เอเชยี
 (ประเทศไทย) จํากดั
 16,050.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003539        
ลว 8/07/2564

6 จัดจา้งตอ่อาย ุDomain
 ghbanksmark.com

1,000.00 _ วธิพีเิศษ บรษัิท วนั อเีมล 
จํากดั 749.00

บรษัิท วนั อเีมล 
จํากดั 749.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003545        
ลว 12/07/2564

7 จัดจา้งใหบ้รกิารระบบ
บล็อก และการทํา
การตลาดออนไลน ์
ผา่นแนวทางการสรา้ง
คณุคา่ (SEO) ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2,500,000.00 2,339,127.00 วธิพีเิศษ 1.บรษัิท เฟิร์
สคราฟทด์จิทิลั 
โซลชูนั จํากดั 
2,463,140.00      2.
บรษัิท แม็กนโีตแ้ล็บส์
 จํากดั 2,265.190.00
       3.บรษัิท  
ดบับลวิเจมส ์จํากดั 
2,236,300.00

บรษัิท เฟิรส์คราฟท์
ดจิทิลั โซลชูนั จํากดั
 2,200,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
กลางไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง และ
ราคาตําสดุ

ใบสงัซอืเลขที
4100003450        
ลว 19/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


