
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี15 ธนัวาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซอื
หรอืจา้ง

1 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
เพอืดําเนนิการขนยา้ย
และตดิตงัเครอืง
คอมพวิเตอร,์ 
เครอืงพมิพ ์งาน
ปรับปรุงสาขาระยอง

30,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 28,890.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 28,890.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003704       
ลว 1/11/2564

2 จัดจา้งบรษัิทใหบ้รกิาร
สอืสารขอ้มลูชอ่งทาง 
SMS

3,500,000.00 3,500,000.00 วธิพีเิศษ บรษัิท แอดวานซ ์ไวร์
เลส เน็ทเวอรค์ จํากดั 
3,500,000.00

บรษัิท แอดวานซ ์ไวร์
เลส เน็ทเวอรค์ จํากดั 
3,500,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ 
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003534       
ลว 1/11/2564

3 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยและ
ตดิตงัเครอืงคอมพวิเตอร์
, เครอืงพมิพ ์ของสาํนัก
กรรมการผูจั้ดการ และ
ฝ่ายลกูคา้สมัพันธ์

15,500.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม 
ซสิเต็มส ์เทคโนโลย ี
จํากดั 15,408.00

บรษัิท ทรปิเปิล เอ็ม 
ซสิเต็มส ์เทคโนโลย ี
จํากดั 15,408.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003705       
ลว 2/11/2564

4 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ยและ
ตดิตงัเครอืงคอมพวิเตอร์
, เครอืงพมิพ ์งาน
ปรับปรุงฝ่ายพธิกีาร
สนิเชอื

21,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 20,330.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 20,330.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003706       
ลว 2/11/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี15 ธนัวาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซอื
หรอืจา้ง

5 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
ขนยา้ยและตดิตงัเครอืง
คอมพวิเตอร,์ 
เครอืงพมิพ ์ของฝ่าย
บรหิารหน ีกทม.และ
ปรมิณฑล

16,100.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 16,050.00

บรษัิท เจ.ท.ีเอส ซสิ
เท็มอนิทรเีกรท จํากดั
 16,050.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003707       
ลว 2/11/2564

6 จัดซอืผงหมกึ
เครอืงพมิพค์อมพวิเตอร์
 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

ใบสงัซอืเลขที
4000003708       
ลว 2/11/2564

7 จัดซอื Software 
Highcharts                
(5 Licenses)

140,000.00 140,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยแวร ์คอม
มวินเิคชนั จํากดั 
133,750.00

บรษัิท ไทยแวร ์คอม
มวินเิคชนั จํากดั 
133,750.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003709       
ลว 2/11/2564

8 จัดซอือปุกรณ์สนิเปลอืง
เพอืรองรับการ
ปฏบิตังิาน ครังท ี
3/2564 จํานวน 20 
รายการ

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส แอนด ์เอส
 เจอเนอรัล จํากดั 
99,622.35

บรษัิท เอส แอนด ์เอส
 เจอเนอรัล จํากดั 
99,622.35

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003710       
ลว 3/11/2564

9 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
เพอืดําเนนิการขนยา้ย
และตดิตงัเครอืง ATM 
ของสาขาแมส่าย

63,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั 
61,440.00

บรษัิท เอ็นซอีาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั 
61,440.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003711       
ลว 3/11/2564

10 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
เพอืดําเนนิการขนยา้ย
และตดิตงัเครอืง CDM 
ของสาขาแมส่าย

32,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ล็อกซบทิ 
จํากดั (มหาชน) 
31,308.20

บรษัิท ล็อกซบทิ 
จํากดั (มหาชน) 
31,308.20

บรษัิทเสนอราคา
ตําสดุและไมเ่กนิ
งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003712       
 ลว 3/11/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี15 ธนัวาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซอื
หรอืจา้ง

11 จัดจา้งพัฒนาพรอ้ม
บํารุงรักษาฯ ระบบ 
eSignature / eContract

14,100,000.00 11,998,017.00 วธิพีเิศษ 1.บรษัิท สตรมี ไอ.ท.ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
11,995,449.00       
2.บรษัิท ไฮเปอร ์
โซลชูนัส ์จํากดั 
11,997,931.40

บรษัิท สตรมี ไอ.ท.ี
คอนซลัตงิ จํากดั 
11,990,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ 
และราคากลางและ
ราคาตําสดุ

ใบสงัซอืเลขที
4100003536 และ
4100003537      
ลว 3/11/2564

12 จัดซอืเครอืง
คอมพวิเตอรแ์บบพกพา
 Macbook Pro ขนาด 
16 นวิ

113,000.00 113,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
110,900.00

บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
110,900.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4000003729       
ลว 10/11/2564

13 จัดซอืโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์Adobe 
Creative Cloud จํานวน
 2 Licenses ระยะเวลา 
1 ปี

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
85,172.00

บรษัิท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั (มหาชน) 
85,172.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003737       
ลว 15/11/2564

14 จัดจา้งปรับปรุงเงอืนไข
การนําสง่ขอ้มลูเครดติ
บนระบบ GHB System

730,000.00 720,273.00 วธิพีเิศษ กลุม่ร่วมทํางาน SSS 
720,273.00

กลุม่ร่วมทํางาน SSS 
700,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003546       
ลว 15/11/2564

15 จัดซอืลขิสทิธโิปรแกรม
 Adobe Creative 
Cloud for Teams 
จํานวน 2 License

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดเิอ็นเตอร์
ไพรสร์ซีอรส์ เทรนนงิ 
จํากดั 75,959.30

บรษัิท ดเิอ็นเตอร์
ไพรสร์ซีอรส์ เทรนนงิ 
จํากดั 75,959.30

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003741       
 ลว 16/11/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี15 ธนัวาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซอื
หรอืจา้ง

16 จัดเชา่บรกิารวงจร
สอืสารอนิเทอรเ์น็ต
ความเร็วสงู (Hi-Speed 
Internet) ใหก้บัผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของธนาคาร ที
ไดรั้บตําแหน่งใหม่

12,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์ไวร์
เลส เน็ทเวอรค์ จํากดั 
7,691.16

บรษัิท แอดวานซ ์ไวร์
เลส เน็ทเวอรค์ จํากดั 
7,691.16

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003747       
ลว 19/11/2564

17 จัดเชา่บรกิารวงจร
สอืสารอนิเทอรเ์น็ต
ความเร็วสงู (Hi-Speed 
Internet) ใหก้บัผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของธนาคาร ที
ไดรั้บตําแหน่งใหม่

12,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรู อนิเทอรเ์น็ต
 คอรป์อเรชนั จํากดั 
7,691.16

บรษัิท ทรู อนิเทอรเ์น็ต
 คอรป์อเรชนั จํากดั 
7,691.16

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003748       
ลว 19/11/2564

18 จัดเชา่บรกิารวงจร
สอืสารอนิเทอรเ์น็ต
ความเร็วสงู (Hi-Speed 
Internet) ใหก้บัผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของธนาคาร ที
ไดรั้บตําแหน่งใหม่

36,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท โทรคมนาคม
แหง่ชาต ิจํากดั 
(มหาชน) 22,726.80

บรษัิท โทรคมนาคม
แหง่ชาต ิจํากดั 
(มหาชน) 22,726.80

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003749       
ลว 19/11/2564

19 จัดซอืซอฟตแ์วรเ์พอื
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบงานภายในธนาคาร

53,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดเิอ็นเตอร์
ไพรสร์ซีอรส์ เทรนนงิ 
จํากดั 41,034.50

บรษัิท ดเิอ็นเตอร์
ไพรสร์ซีอรส์ เทรนนงิ 
จํากดั 41,034.50

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003754       
ลว 24/11/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี15 ธนัวาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซอื
หรอืจา้ง

20 จัดซอืเครอืงพมิพบ์ตัร
ชาํระเงนิกูบ้ารโ์คด้ 
(GHB Pay Card) และ
ผา้หมกึพมิพบ์ตัรชาํระ
เงนิกู ้

100,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์บสิ
ซเินส โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิเซส จํากดั 
84,423.00

บรษัิท แอดวานซ ์บสิ
ซเินส โซลชูนั แอนด ์
เซอรว์สิเซส จํากดั 
84,423.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003763       
ลว 25/11/2564

21 จัดซอื USB Token 
จํานวน 1 อนั พรอ้ม
ใบรับรองอเิล็กทรอนกิส์
 อาย ุ2 ปี จํานวน 1 
ใบรับรอง

5,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยดจิทิลั ไอดี
 จํากดั 4,804.30

บรษัิท ไทยดจิทิลั ไอดี
 จํากดั 4,804.30

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003764       
ลว 25/11/2564

22 จัดจา้งบรกิาร
บํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขระบบ 
GHB-VPN ระยะเวลา 3
 ปี

4,341,750.00 4,341,750.00 วธิคีดัเลอืก 1.บรษัิท อนิเตอร์
เนชนัแนล เน็ตเวริค์ 
ซสิเต็ม จํากดั 
4,335,000.00         
2.บรษัิท โทเทลิ แอด
วานซ ์ซสิเต็ม จํากดั 
4,686,600.00          
3.บรษัิท ซเีน็ท เอเชยี
 จํากดั 5,030,070.00

บรษัิท อนิเตอรเ์นชนั
แนล เน็ตเวริค์ ซสิเต็ม
 จํากดั 4,299,900.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลางและ
ราคาตําสดุ

ใบสงัซอืเลขที
4100003555       
ลว 25/11/2564

23 จัดจา้งบรษัิทภายนอก
ดําเนนิการขนยา้ย
เครอืงรับชาํระเงนิกู ้
อตัโนมัต ิ(LRM) และ
เครอืงชาํระเงนิกูไ้รเ้งนิ
สด (QR Non Cash) 
งานปรับปรุงพนืทโีถง
การเงนิ ชนั 1 อาคาร 1

13,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ดาตา้วนั เอเชยี
 (ประเทศไทย) จํากดั 
12,305.00

บรษัิท ดาตา้วนั เอเชยี
 (ประเทศไทย) จํากดั 
12,305.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003769       
ลว 29/11/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2564
สว่นจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์วนัท ี15 ธนัวาคม 2564

แบบ สขร.๑

ลําดบัที งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา
และราคาทเีสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก
และราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลทคีดัเลอืก
โดยสรุป

เลขทแีละวนัทขีอง
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซอื
หรอืจา้ง

24 จัดซอืซอฟตแ์วรเ์ทม
เพลทเพอืใชพั้ฒนา
แบบสาํรวจออนไลน์

32,000.00 _ วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท เอเวอรร์ตีงิ 
โอเค จํากดั 31,779.00

บรษัิท เอเวอรร์ตีงิ 
โอเค จํากดั 31,779.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003770       
ลว 29/11/2564

25 จัดซอืสทิธกิารใชบ้รกิาร
ขอ้มลูระบบสารสนเทศ
ตราสารหน ี(iBond) 
ประจําปี 2565

192,600.00 192,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สมาคมตลาดตราสาร
หนไีทย 192,600.00

สมาคมตลาดตราสาร
หนไีทย 192,600.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที
4000003776       
ลว 30/11/2564

26 จัดจา้งบรกิาร
บํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขเว็บไซต์
www.ghbhomecenter.
com เป็นระยะเวลา 3 ปี

1,593,000.00 1,589,271.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บรษัิท ไพรม์ เซริฟ์ 
จํากดั 1,592,160.00

บรษัิท ไพรม์ เซริฟ์ 
จํากดั 1,545,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ไมเ่กนิงบประมาณ
และราคากลาง

ใบสงัซอืเลขที
4100003563       
ลว 30/11/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


