
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนตลุาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี25 พฤศจกิายน 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลง
ซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซอื
หรอืจา้ง

1 จัดซอืโทรศพัทเ์คลอืนที 
จํานวน 7 เครอืง รวมถงึ
อปุกรณ์เชอืมตอ่สาํหรับการ
ทดสอบ UAT ระบบ GHB 
ALL

150,000.00 146,445.50 วธิพีเิศษ บรษัิท คอมเซเวน่ 
จํากดั (มหาชน) 
146,445.50

บรษัิท คอมเซเวน่ 
จํากดั (มหาชน) 
142,930.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003666       
ลว 4/10/2564

2 จัดซอือปุกรณ์แปลง
สญัญาณ USB to Audio 
เพอืใชส้าํหรับการประชมุ
ผา่นระบบ Conference 
จํานวน 10 อนั

6,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ว ีสตอรม์ 
จํากดั 3,959.00

บรษัิท ว ีสตอรม์ 
จํากดั 3,959.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003674       
 ลว 8/10/2564

3 จัดซอืโปรแกรม Power BI 
Pro จํานวน 1 License

6,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟิวชนั 
โซลชูนั จํากดั 
3,830.60

บรษัิท ฟิวชนั 
โซลชูนั จํากดั 
3,830.60

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003675       
 ลว 11/10/2564

4 จัดจา้งบรหิารโครงการ 
E-Marketplace และระบบ
กระจายงานเพอืพัฒนา
เศรษฐกจิชุมุชนในโครงการ 
"ตลาดเวหา (Wayha 
Market)"

8,000,000.00 8,000,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท ซคีฟอรซ์ 
จํากดั 
8,000,000.00

บรษัิท ซคีฟอรซ์ 
จํากดั 
7,600,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003520       
 ลว 12/10/2564

5 จัดจา้งบรกิารบํารุงรักษา
และซอ่มแซมแกไ้ขเครอืง
ปรับสมดุคูฝ่ากอตัโนมัต ิ
(PBM) จํานวน 10 เครอืง 
เป็นระยะเวลา 1 ปี

125,000.00 125,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท พอยท ์ไอที
 คอนซลัทงิ จํากดั 
125,000.00

บรษัิท พอยท ์ไอที
 คอนซลัทงิ จํากดั 
125,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ และ
ราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003523       
 ลว 14/10/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนตลุาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี25 พฤศจกิายน 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลง
ซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืกโดย
สรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซอื
หรอืจา้ง

6 จัดซอืเครอืงคอมพวิเตอร์
แท็บเล็ต พรอ้มอปุกรณ์เสรมิ
 (ปากกาและเคสคยีบ์อรด์) 
จํานวน 1 ชดุ

60,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท คอมเซเวน่ 
จํากดั (มหาชน) 
52,144.00

บรษัิท คอมเซเวน่ 
จํากดั (มหาชน) 
52,144.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาไม่
เกนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003679       
 ลว 15/10/2564

7 จัดซอือปุกรณ์จัดเก็บขอ้มลู 
(NAS) จํานวน 1 ชดุ เพอื
ใชใ้นการบรหิารจัดการ
ขอ้มลู ของฝ่ายจัดหาและ
การพัสดุ

80,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แนสชอ๊ป ดอทเน็ท
 74,245.00

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แนสชอ๊ป ดอทเน็ท
 74,245.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003682       
 ลว 19/10/2564

8 จัดซอืโทรศพัทเ์คลอืนที
ระบบ Android จํานวน 60 
เครอืง เพอืใชใ้นการจัด
กจิกรรม โครงการเพมิ
ลกูคา้สนิเชอืผูม้รีายไดน้อ้ย
ใหเ้ขา้ถงึ GHB ALL ปี 
2564

300,000.00 281,940.00 วธิพีเิศษ 1.บรษัิท ทรู ดสิทริ
บวิชนั แอนด ์เซลส์
 จํากดั 215,760.00
        2.บรษัิท เอส
เอ็มทวี ีโฮมอี
เล็คทรคิ จํากดั 
225,021.00

บรษัิท ทรู ดสิทริ
บวิชนั แอนด ์เซลส์
 จํากดั 215,100.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณและ
ราคากลาง และราคา
ตําสดุ

ใบสงัซอืเลขที
4000003687       
 ลว 21/10/2564

9 จัดเชา่ใชบ้รกิารวงจรสอืสาร
ขอ้มลูบนระบบเครอืขา่ย
โทรศพัทเ์คลอืนท ี3G/4G 
จํานวน 7 ชดุ เป็นระยะเวลา
 2 ปี

539,280.00 539,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
539,000.00

บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์
 ซสิเต็ม จํากดั 
537,140.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ 
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003525       
 ลว 21/10/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


