
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกนัยายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี5 ตลุาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลง
ซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซอื
หรอืจา้ง

1 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยเครอืง
คอมพวิเตอร ์ของฝ่าย
ตดิตามหนแีละบรหิารสนิเชอื
 และฝ่ายสนับสนุนตลอด
รองสนิเชอืทอียูอ่าศยั จาก
อาคาร AIA มาตดิตงัท ี
ธอส.สนญ. อาคาร 2 ชนั 20

15,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 13,000.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส 
ซสิเท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 13,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003622        
 ลว 1/09/2564

2 จัดจา้งบรษัิทภายนอกเพอื
ดําเนนิการขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอร ์ของกลุม่
งาน DEC ไปยังหอ้งดนตรี
ไทย ชนั 3 อาคาร 2 เพอื
เป็นพนืทปีฏบิตังิาน

20,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
16,585.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์
เทคโนโลย ีจํากดั 
16,585.00

บรษัิทเสนอราคา
ตรงตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003630        
 ลว 3/09/2564

3 จัดซอือปุกรณ์กระจาย
สญัญาณอนิเทอรเ์น็ตแบบ
พกพา (Pocket WIFI) ของ
ฝ่ายบรหิารหน ีกทม.และ
ปรมิณฑล เพอืใชส้าํหรับ
ปฏบิตังิานทบีา้น (Work 
from Home)

98,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส แอนด ์
เอส เจอเนอรัล 
จํากดั 98,000.00

บรษัิท เอส แอนด ์
เอส เจอเนอรัล 
จํากดั 87,740.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003636        
 ลว 7/09/2564

4 จัดจา้งบรกิารบํารุงรักษา
และซอ่มแซมระบบจัดลําดบั
นัดหมายลกูคา้สนิเชอื (Q 
Impress)

3,400,000.00 3,400,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท อนิสไปเรชนั 
เทคโนโลย ีจํากดั 
3,400,000.00

บรษัิท อนิสไปเรชนั
 เทคโนโลย ีจํากดั 
3,000,000.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003497        
 ลว 8/09/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกนัยายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี5 ตลุาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลง
ซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซอื
หรอืจา้ง

5 จัดจา้งทําระบบ Line 
Official Account เพอื
รองรับการโฆษณา
ประชาสมัพันธก์ารขายทรัพย์
 NPA

200,000.00 173,998.26 วธิพีเิศษ บรษัิท มาโช โมชนั 
จํากดั 200,000.00

บรษัิท มาโช โมชนั
 จํากดั 173,998.26

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003499        
 ลว 8/09/2564

6 จัดจา้งบรษัิทภายนอกเพอื
ดําเนนิการขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอรจ์ากฝ่าย 
บป. ไปยังหอ้งพมิานมาศ ชนั
 11 อาคารจอดรถ เพอืเป็น
พนืทปีฏบิตังิาน

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

บรษัิท เจ.ท.ีเอส 
ซสิเท็มอนิทรเีกรท 
จํากดั 19,260.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003638        
 ลว 9/09/2564

7 จัดจา้งทําระบบ Live 
Streaming สาํหรับ
ถา่ยทอดสดผา่น Facebook
 GHB Info Supermarket

400,000.00 323,877.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท พาราโบลา่ 
จํากดั 647,754.00

บรษัิท พาราโบลา่ 
จํากดั 323,877.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000003639        
  ลว 10/09/2564

8 จัดซอืลขิสทิธโิปรแกรม 
Adobe Creative Cloud for 
team จํานวน 1 License

40,660.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ.ท.ี
โซลชูนั 
คอมพวิเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั 
40,660.00

บรษัิท ไอ.ท.ี
โซลชูนั 
คอมพวิเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั 
40,660.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003647        
 ลว 17/09/2564

9 จัดเชา่เครอืงคอมพวิเตอร ์
Notebook 7 เครอืง 
ระยะเวลา 3 ปี

236,376.00 236,376.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เดอะ อนิฟินติี
 ดาตา้ จํากดั 
2,692,060.00

บรษัิท เดอะ อนิฟิ
นติ ีดาตา้ จํากดั 
201,600.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100003503        
 ลว 17/09/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนกนัยายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี5 ตลุาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลง
ซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซอื
หรอืจา้ง

10 จัดซอืเครอืง Scanner 
จํานวน 1 เครอืง

35,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีเค.ไฟน์
เท็ค จํากดั 
31,190.50

บรษัิท พ.ีเค.ไฟน์
เท็ค จํากดั 
31,190.50

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003650        
 ลว 21/09/2564

11 จัดเชา่บรกิารวงจรสอืสาร
สาํรอง สาํหรับสาขาในเขต
กรุงเทพและปรมิณฑล และ
สาขาในเขตภมูภิาค

10,486,299.60 9,666,852.85 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โทรคมนาคม
แหง่ชาต ิจํากดั 
(มหาชน) 
9,666,000.00

บรษัิท 
โทรคมนาคม
แหง่ชาต ิจํากดั 
(มหาชน) 
9,648,489.60

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003507        
 ลว 22/09/2564

12 จัดเชา่เครอืงคอมพวิเเตอร ์ 
2774 เครอืง และเครอืงพมิพ์
 Dot Matrix A4  จํานวน 85 
เครอืง และ Dot Matrix A3 
จํานวน  2 เครอืง และ
เครอืงพมิพ ์Multifuntion 
จํานวน 650เครอืง

105,706,800.00 114,105,600.00 e-bidding 1.บรษัิท เอสวโีอเอ 
จํากดั (มหาชน) 
88,508,664.00    
2.บรษัิท เดอะ อนิฟิ
นติ ีดาตา้ จํากดั 
105,500,000.00

บรษัิท เอสวโีอเอ 
จํากดั (มหาชน) 
88,493,364.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003508        
 ลว 23/09/2564   
 และ         
3000000030        
  ลว 23/09/2564

13 จัดจา้งพัฒนาระบบ GHB 
ALL-eXcellent พรอ้ม
วา่จา้งบรกิารบํารุงรักษา

70,000,000.00 98,360,196.73 วธิพีเิศษ บรษัิท สตรมี ไอ.ท.ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
70,000,000.00

บรษัิท สตรมี ไอ.ท.ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
47,653,783.80

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003509        
 ลว 27/09/2564

14 จัดซอืผา้หมกึ Passbook 
Tally Genicom T-5040 
จํานวน 500 กลอ่ง

240,750.00 240,750.00 วธิพีเิศษ บรษัิท กนกสนิ 
เอก๊ซปอรต์ อมิปอรต์
 จํากดั 
120,615,750.00

บรษัิท กนกสนิ 
เอก๊ซปอรต์ อมิ
ปอรต์ จํากดั 
240,750.00

บรษัิทเสนอตรง
ตามขอ้กําหนดและ
ราคาไมเ่กนิ
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000003654        
 ลว 28/09/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


