
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก 
SAMSUNG รุน MLT-D307E 
  จํานวน 270 กลอง

       2,478,762.00       2,478,762.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 
2,478,762.00 บาท

บริษัท โฟทีกา 
จํากัด 
2,478,762.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)540/2560
ลงวันที่ 4/12/2560

2 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อผงหมึก 
SAMSUNG รุน MLT-D201L
จํานวน 206 กลอง

       1,947,730.00       1,947,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 
1,947,730.00 บาท

บริษัท โฟทีกา 
จํากัด 
1,947,730.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)541/2560
ลงวันที่ 4/12/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อผาหมึก ย่ีหอ 
Compuprint รุน SP40Plus 
จํานวน 840 กลอง

          566,244.00          566,244.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 
566,244.00 บาท

บริษัท โฟทีกา 
จํากัด 
566,244.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)542/2560
ลงวันที่ 4/12/2560

4 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งจางบริษัท
ภายนอกดําเนินการรื้อถอน 
ขนยาย ปรับปรุงสี พรอม
ติดต้ังเครื่อง ATM ของสาขา
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            24,235.50  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนคอนแทร็คท 
จํากัด 24,235.50 บาท

บริษัท กรีนคอน
แทร็คท จํากัด 
24,235.50 บาท

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่        
จพ.(สจส.)543/2560
ลงวันที่ 4/12/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติจัดจางบริษัท
ภายนอกดําเนินการขนยาย
และติดต้ังอุปกรณ
คอมพิวเตอรงานประมูล
ทรัพยสิน ครั้งที่ 4/2560 โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

            13,910.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด 
13,910.00 บาท

บริษัท ทริปเปล 
เอ็ม ซิสเต็มส 
เทคโนโลยี จํากัด 
13,910.00 บาท

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่           
จพ.(สจส.)545/2560
ลงวันที่ 7/12/2560

6 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อผงหมึกพริ้น
เตอร ย่ีหอ HP รุน 93A 
จํานวน 50 กลอง

          343,000.00          342,025.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
342,025.50 บาท

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด342,025.50
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)546/2560
ลงวันที่ 8/12/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งจางรื้อถอนและ
ขนยายอุปกรณคอมพิวเตอร
ที่ยกเลิก  การใชงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

          100,000.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคจี ดาตาซิรฟ 
จํากัด 96,300.00 บาท

บริษัท เคจี ดาตา
เซิรฟ จํากัด 
96,300.00 บาท

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)547/2560
ลงวันที่ 8/12/2560

8 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งจางเหมาบริการ
ดูแลบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
หลักของธนาคาร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

            90,950.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น 
แมเนจเมนท จํากัด 
90,950.00 บาท

บริษัท ไซท เพรพ
พาเรชั่น แมเนจ
เมนท จํากัด 
90,950.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)548/2560
ลงวันที่ 8/12/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งจางบริษัท
ภายนอกดําเนินการรื้อถอน 
ขนยาย ปรับปรุงสี 
 และติดต้ังเครื่อง CDM ของ
สาขาอาคารเพิรล แบงคค็อก 
และสาขาหัวหมาก ทาวน เซ็น
เตอร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            34,561.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน คอนแทร็คท 
จํากัด 34,561.00 บาท

บริษัท กรีน คอน
แทร็คท จํากัด 
34,561.00 บาท

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)549/2560
ลงวันที่ 12/12/2560

10 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติจัดจางบริษัทเพื่อ
เชาอุปกรณเชื่อมตอผาน
ระบบ Digital Signage ใน
กิจกรรม Meeting With MD 
Episode CG&CSR DAY 
2017  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            34,240.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทเวนต้ีไฟว โนเวม
เบอร จํากัด 34,240.00 
บาท

บริษัท ทเวนต้ีไฟว
 โนเวมเบอร จํากัด
 34,240.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)552/2560
ลงวันที่ 14/12/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ
สํารองขอมูลแบบแถบ
แมเหล็ก (Tape LTO6)  
จํานวน 300 มวน

          300,000.00          297,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 
297,000.00 บาท

บริษัท โฟทีกา 
จํากัด 
297,000.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)553/2560
ลงวันที่ 14/12/2560

12 จัดซื้อเครื่องอานบารโคด 
Barcode Reader ย่ีหอ 
CINO รุน F680 จํานวน 2 
เครื่อง

              5,000.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบนารี เทค จํากัด 
5,000.00 บาท

บริษัท ไบนารี เทค
 จํากัด 5,000.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)554/2560
ลงวันที่ 14/12/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 จัดซื้อเครื่องอานบัตร
ประชาชน Smart Cade 
Reader รุน ACR-39U 
จํานวน 3 เครื่อง

3,210.00              _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ คอมพีท 
เทคโนโลยี จํากัด 
3,210.00 บาท

บริษัท เดอะ คอม
พีท เทคโนโลยี 
จํากัด 3,210.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)555/2560
ลงวันที่ 14/12/2560

14 จัดซื้อเครื่องพิมพบัตรชําระหนี้
เงินกู GHB Pay Card จํานวน
 1 เครื่อง

48,450.00            _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส
 โซลูชั่น แอนด เซอรวิสเซส
 จํากัด 48,449.98 บาท

บริษัท แอดวานซ
 บิสซิเนส โซลูชั่น 
แอนด เซอรวิสเซส
 จํากัด 48,449.98
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)556/2560
ลงวันที่ 14/12/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติจัดจางพัฒนาระบบ
นัดหมายลูกคา (Q Impress)
 ของฝายพิธีการสินเชื่อ

          100,000.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินสไปเรชั่น 
เทคโนโลยี จํากัด 
100,000.00 บาท

บริษัท อินสไป
เรชั่น เทคโนโลยี 
จํากัด 
100,000.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)557/2560
ลงวันที่ 14/12/2560

16 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติจัดจางดําเนินการ
ซอมแซมกลองธนบัตรของ
เครื่อง CDM ย่ีหอ NCR 
จํานวน 4 กลอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

            96,000.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นซีอาร (ประเทศ
ไทย) จํากัด 95,525.59 
บาท

บริษัท เอ็นซีอาร 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 95,525.59
 บาท

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)558/2560
ลงวันที่ 15/12/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติเชาใชบริการ 
Hi-Speed Internet จํานวน 4
 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            33,897.60  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) 31,436.60 บาท

บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) 
31,436.60 บาท

เชาตอเนื่อง
จากบริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่         
จพ.(สจส.)559/2560
ลงวันที่ 18/12/2560

18 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตพรอม
อุปกรณเสริม จํานวน 10 
เครื่อง

          500,000.00          477,755.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 
(มหาชน) 477,755.00 
บาท

บริษัท เอส พี วี ไอ
 จํากัด (มหาชน) 
477,755.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)560/2560
ลงวันที่ 19/12/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งจางบริษัท
ภายนอกดําเนินการซอมแซม
กลองธนบัตรของเครื่อง ATM
 ย่ีหอ Wincor Nixdorf จํานวน
 5 กลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            16,050.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรล ดาตา 
(ประเทศไทย) จํากัด 
16,050.00 บาท

บริษัท คอนโทรล 
ดาตา (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
16,050.00 บาท

ตนเรื่องแจงให
ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)561/2560
ลงวันที่ 19/12/2560

20 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อผาหมึก Tally 
T5040 Passbook จํานวน 
500 กลอง

          240,750.00          240,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กนกสิน เอกซปอรต
 อิมปอรต จํากัด 
240,750.00 บาท

บริษัท กนกสิน 
เอกซปอรต อิม
ปอรต จํากัด 
240,750.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)562/2560
ลงวันที่ 20/12/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติจัดจางบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไขระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร เปน
เวลา 2 ป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            89,880.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ต ออน 
เทคโนโลยี จํากัด 
89,880.00 บาท

บริษัท เก็ต ออน 
เทคโนโลยี จํากัด 
89,880.00 บาท

วาจาง
ตอเนื่องจาก
บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่         
จพ.(สจส.)563/2560
ลงวันที่ 22/12/2560

22 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร Notebook 
พรอม Software Microsoft 
office 365 HOME 
PREMIUM จํานวน 4 เครื่อง  
ของฝายลูกคาสัมพันธ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

          100,000.00  _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.
คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 
99,990.00 บาท บริษัท 
เอ็นทีพี จํากัด 
122,900.20 บาท บริษัท 
โฟทีกา จํากัด 108,444.50
 บาท

จากบริษัท เจ.ไอ.
บี.คอมพิวเตอร 
กรุป จํากัด 
99,990.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)566/2560
ลงวันที่ 26/12/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23 รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติซื้อ Software 
License สําหรับใชงานใน
ฝายบริหารโครงการ
สารสนเทศ

622,820.25         622,820.25         วิธีคัดเลือก บริษัท ไอ.ท.ีโซลูชั่น 
คอมพิวเตอร (ไทยแลนด)
 จํากัด 580,154.00 บาท 
บริษัท เท็นซอฟท จํากัด 
594,952.10 บาท

บริษัท ไอ.ท.ี
โซลูชั่น 
คอมพิวเตอร 
(ไทยแลนด) จํากัด
 580,154.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด
และไมเกิน
งบประมาณ
และราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)568/2560
ลงวันที่ 29/12/2560


