
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี21 กนัยายน 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

1 จัดซอือปุกรณ์
คอมพวิเตอรส์าํหรับทํา
การตลาดของธนาคาร

300,000.00 280,489.80 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทงิ จํากดั 
269,212.00

บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทงิ จํากดั 
269,212.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003573        ลว
 3/08/2564

2 จัดซอืผา้หมกึ Passbook
 ยหีอ้ PSI รุ่น PR-9 
จํานวน 500 กลอ่ง

240,750.00 240,750.00 วธิพีเิศษ บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทงิ จํากดั 
240,750.00

บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทงิ จํากดั 
240,750.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000003580        ลว
 9/08/2564

3 จัดซอือปุกรณ์ 
Conference ประกอบดว้ย
 อปุกรณ์กลอ้ง, ลําโพง 
และไมโครโฟน เพอื
ตดิตงัประจําโตะ๊ผูบ้รหิาร
ระดบัผูอํ้านวยการขนึไป 
จํานวน 90 ชดุ

720,000.00 625,950.00 e-bidding 1.บรษัิท พ.ีเค.ไฟน์
เท็ค จํากดั 
575,874.00           
2.บรษัิท เทริน์ออน
โซลชูนั จํากดั 
579,780.00          
3.บรษัิท เอว ีเทค ซสี
เต็มส ์จํากดั 
625,950.00          
4.บรษัิท ออวดิา้ 
จํากดั 608,616.00  
5.บรษัิท ซเูพริบ์ 
คอมพ ์จํากดั 
589,570.00          
6.บรษัิท นอนด ์แอล 
คอรเ์ปอรเ์รชนั จํากดั 
667,630.00

บรษัิท พ.ีเค.ไฟนเ์ท็ค
 จํากดั 575,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลางและ
ราคาตําสดุ

ใบสงัซอืเลขที
4100003470        ลว
 10/08/2564

4 จัดเชา่ระบบเพอืรองรับการ
ใหบ้รกิารรับสมัครและรับ
เงนิสสุมใหก้บักองทนการ
ออมแหง่ชาต ิ(กอช.) เป็น
ระยะเวลา 1 ปี

51,360.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ซมิโฟนี 
คอมมนูเิคชนั จํากดั 
(มหาชน) 51,360.00

บรษัิท ซมิโฟนี 
คอมมนูเิคชนั จํากดั 
(มหาชน) 51,360.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4100003474        ลว
 11/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี21 กนัยายน 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

5 จัดซอือปุกรณ์ 
Teleconference จํานวน 
1 ชดุ

350,000.00 338,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 1.บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 338,000.00  
2.บรษัิท สตรมี ไอท ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
360,000.00            
3.บรษัิท ซนีธิคอมพ ์
จํากดั 399,000.00

บรษัิท ยบิอนิซอย 
จํากดั 338,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000003587        ลว
 13/08/2564

6 จัดจา้งขนยา้ยและตดิตงั
เครอืงคอมพวิเตอรพ์รอ้ม
อปุกรณ์ตอ่พ่วง 
เครอืงพมิพ ์และอปุกรณ์
สอืสาร ของสาขาวงศส์วา่ง
 ทาวน ์เซ็นเตอร์

20,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 19,795.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 19,795.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003588        ลว
 13/08/2564

7 จัดจา้งขนยา้ยเครอืงจา่ย
กระแสไฟฟ้าตอ่เนอืง 
(UPS) ของสาขาวงศส์วา่ง
 ทาวน ์เซ็นเตอรม์า
จัดเก็บทธีนาคารอาคาร
สงเคราะห ์สาํนักงานใหญ่

10,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดอีารเ์ค 
เพาเวอรเ์ซอรว์สิ 
จํากดั 8,560.00

บรษัิท ดอีารเ์ค 
เพาเวอรเ์ซอรว์สิ 
จํากดั 8,560.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003590        ลว
 13/08/2564

8 จัดจา้งขนยา้ยเครอืง ATM
     ของสาขาวงศส์วา่ง 
ทาวน ์เซ็นเตอร ์ไปตดิตงั
ทสีาขาลาดกระบงั

14,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั 
13,500.00

บรษัิท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั
 13,500.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003591        ลว
 13/08/2564

9 จัดจา้งขนยา้ยเครอืง LRM
 ของสาขาวงศส์วา่ง ทาวน์
 เซ็นเตอร ์ไปตดิตงัที
สาขาลาดกระบงั

21,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศไทย)
 จํากดั 20,330.00

บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศไทย)
 จํากดั 20,330.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003592        ลว
 13/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี21 กนัยายน 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

10 จัดจา้งขนยา้ยเครอืง PBM
 ของสาขาวงศส์วา่ง ทาวน์
 เซ็นเตอร ์ไปตดิตงัทสีาขา
เดอะมอลล ์บางแค

23,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทงิ จํากดั 
22,363.00

บรษัิท พอยท ์ไอท ี
คอนซลัทงิ จํากดั 
22,363.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003593        ลว
 13/08/2564

11 จัดซอืผงหมกึเครอืงพมิพ์
คอมพวิเตอร ์ยหีอ้ 
SAMSUNG รุ่น 
MLT-D307L จํานวน 70 
กลอ่ง

486,500.00 486,500.00 วธิพีเิศษ บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส 
จํากดั 486,500.00

บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 486,500.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000003594        ลว
 17/08/2564

12 จัดซอืเครอืงคอมพวิเตอร ์
Notebook จํานวน 7 เครอืง

210,000.00 191,100.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส 
จํากดั 210,000.00

บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 191,100.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003596        ลว
 18/08/2564

13 จัดเชา่บรกิารหมายเลข
โทรศพัทเ์คลอืนทแีบบเตมิ
เงนิ จํานวน 125 
หมายเลข ของฝ่ายบรหิาร
หนภีมูภิาค (ปี 2565-2566)

3,000,000.00 2,247,000.00 วธิคีดัเลอืก 1.บรษัิท ทรู มฟู เอช
ยนูเิวอรแ์ซล คอมมวินิ
เคชนั จํากดั 
735,090.00
2.บรษัิท ดแีทค ไตร
เน็ต จํากดั 
770,040.00

บรษัิท ทรู มฟู เอชยู
นเิวอรแ์ซล คอมมวินิ
เคชนั จํากดั 
735,090.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ 
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003478        ลว
 19/08/2564

14 จัดซอืการใหบ้รกิาร
ฐานขอ้มลู EMIS (ตอ่อายุ
สมาชกิ EMIS รายปี)

550,000.00 513,600.00 วธิพีเิศษ บรษัิท ซอีไีอซ ีดาตา้ 
(ประเทศไทย) จํากดั 
513,600.00

บรษัิท ซอีไีอซ ีดาตา้
 (ประเทศไทย) จํากดั
 513,600.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003479        ลว
 19/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี21 กนัยายน 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

15 จัดซอืจัดจา้งและบรกิาร
บํารุงรักษาซอ่มแซมแกไ้ข
เครอืง Capture Device 
ทใีชง้านกบัระบบเชค็ใน
กระบวนการเรยีกเก็บเชค็
โดยใชภ้าพเชค็แทนตวั
เชค็ (Image Cheque 
Clearing and Archive 
System : ICAS) จํานวน 
152 เครอืง

22,970,240.00 22,970,240.00 วธิพีเิศษ บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
22,970,240.00

บรษัิท คอมพวิเตอรย์ู
เนยีน จํากดั 
21,267,840.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003482           
ลว 25/08/2564    
และ                 
4100003485           
ลว 27/08/2564

16 จัดจา้งบรษัิทภายนอกเพอื
ดําเนนิการขนยา้ยและ
ตดิตงัเครอืงคอมพวิเตอร ์
จากฝ่ายงานตา่งๆ ไปยัง
หอ้งพมิานมาศ เพอืเป็น
พนืทรัีบลกูคา้และพนืที
ทํางานชวัคราว

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

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม
 ซสิเต็มส ์เทคโนโลยี
 จํากดั 20,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003608        ลว
 26/08/2564

17 จัดซอืหมกึพมิพส์าํหรับ
เครอืงพมิพส์ี

55,521.23 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส 
จํากดั 55,521.23

บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
 จํากดั 55,521.23

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003609        ลว
 26/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี21 กนัยายน 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

18 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยเครอืง 
CDM/ATM ออกจาก
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
สาํนักงานใหญ่ ไปตดิตงัที
สาขา จํานวน 2 สาขา 
ไดแ้ก ่สาขาอมตะนคร 
และสาขาแม็คโคร จรัญ
สนทิวงศ ์และการยา้ย
เครอืง CDM ออกจาก
สาขา จํานวน 4 สาขา 
ไดแ้ก ่สาขาสตัหบี สาขา
สขุสวสัด ิสาขาสมทุรสาคร
 และสาขานครชยัศรี

60,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศไทย)
 จํากดั 58,500.00

บรษัิท ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศไทย)
 จํากดั 58,500.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003610        ลว
 26/08/2564

19 จัดซอืสทิธกิารใชข้อ้มลู
นติบิคุคลบคุคลออนไลน ์
(Business Online-BOL)

170,000.00 160,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท บซิเินส 
ออนไลน ์จํากดั 
(มหาชน) 160,500.00

บรษัิท บซิเินส 
ออนไลน ์จํากดั 
(มหาชน) 160,500.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000003612        ลว
 27/08/2564

20 จัดซอืคอมพวิเตอร ์
Notebook

35,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท คอมเซเวน่ 
จํากดั (มหาชน) 
31,990.00

บรษัิท คอมเซเวน่ 
จํากดั (มหาชน) 
31,990.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003613        ลว
 27/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี21 กนัยายน 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซอืหรอืจา้ง

21 จัดเชา่ใชบ้รกิารวงจร
สอืสารขอ้มลูอนิเตอรเ์น็ต
หลกั

3,659,400.00 3,593,916.00 วธิพีเิศษ 1.บรษัิท ทโีอท ีจํากดั
 (มหาชน) 
1,540,800.00
2.บรษัิท ทรู 
อนิเทอรเ์น็ต คอร์
ปอเรชนั จํากดั 
2,388,240.00

บรษัิท โทรคมนาคม
แหง่ชาต ิจํากดั 
(มหาชน) 
1,540,800.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003178        ลว
 30/08/2564

22 จัดซอืลขิสทิธโิปรแกรม 
Adobe Creative Cloud 
for Team

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ.ท.ีโซลชูนั 
คอมพวิเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั 
74,900.00

บรษัิท ไอ.ท.ี
โซลชูนั คอมพวิเตอร ์
(ไทยแลนด)์ จํากดั 
74,900.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000003619        ลว
 31/08/2564

23 จัดจา้งขนยา้ยเครอืง
คอมพวิเตอรไ์ปตดิตงัที
ศนูยส์าํรองแจง้วฒันะ

20,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 12,840.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 12,840.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000003620        ลว
 31/08/2564

24 จัดซอือปุกรณ์ Headset 
และอปุกรณ ์USB WiFi 
เพอืใชส้าํหรับปฏบิตังิานที
บา้น (Work from Home)

109,520.00 94,042.30 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีเค.ไฟนเ์ท็ค
 จํากดั 109,520.00

บรษัิท พ.ีเค.ไฟนเ์ท็ค
 จํากดั 94,042.30

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003621        ลว
 31/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


