
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

1 ขออนุมัติจัดซื้อ Drum Cartridge 

สําหรับเครื่อง Laser Printer ยี่หอ Fuji 

Xerox รุน C2255 โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 40,000.00         บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

38,434.40 / บริษัท ที.เอ็น.แม็ค

เน็ท เซนเตอร จํากัด 38,238.59

บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซนเตอร

 จํากัด 38,238.59

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด

2 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจางบริการ

บํารุงรักษาระบบ Domain Name Sever

e-auction 4,500,000.00    บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 4,440,000.00

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 4,440,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด

3 ขออนุมัติจางยายอุปกรณคอมพิวเตอร

และอุปกรณสื่อสาร จากที่ทําการสาขา

ยอยสงขลาไปยังที่ทําการชั่วคราว โดย

วิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 37,450.00         บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด 37,450.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด 37,450.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

4 ขออนุมัติจัดจางขนยายเครื่อง ATM 

จากธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ ไปติดตั้งใหบริการที่

สาขาสะเดา-ดานนอก และรื้อถอนขน

ยายเครื่อง ATM ของสาขาสงขลา โดย

วิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 40,840.00         หางหุนสวนจํากัด มณีวัฒนา 

40,840.00

หางหุนสวนจํากัด มณีวัฒนา 

40,840.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึก GHB Pay Card

 ยี่หอ Zebra จํานวน 50 มวน โดยวิธีตก

ลงราคา

วิธีตกลงราคา 40,000.00         บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส 

โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 

35,999.980

บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส 

โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 

35,999.980

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

6 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกอิงคเจต็ สําหรับ

เครื่องพิมพ ยี่หอ Epson รุน 1390 

จํานวน 40 กลอง โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 13,000.00         บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

12,198.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

12,198.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ
7 ขออนุมัติจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขเครื่องบริการเงินดวนอัน

โนมัติ (ATM) จํานวน 13 เครื่อง โดยวิธี

พิเศษ

วิธีพิเศษ 2,132,640.00    บริษัท เอ็นซีอาร (ประเทศไทย) 

จํากัด 2,132,640.00

บริษัท เอ็นซีอาร (ประเทศไทย) 

จํากัด 2,132,640.00

วาจางตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

8 ขออนุมัติจัดซื้อ External Harddisk 

จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 2,500.00           บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

2,396.80

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จาํกัด 

2,396.80

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอรสี รุน 

Laserjet Pro400 Color M451 nw โดย

วิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 20,000.00         บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

13,691.72

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

13,691.72

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

10 ขออนุมัติจัดซื้อไมโครโฟน จํานวน 22 

ตัว พรอมระบบและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง

โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 900,000.00       บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง 

เซอรวิส จํากัด 826,575.00

บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง 

เซอรวิส จํากัด 769,437.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

11 ขออนุมัติจางยายวงจรสื่อสารขอมูล

หลักของสาขายอยสงขลา โดยวิธีตกลง

ราคา

วิธีตกลงราคา 6,420.00           บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น 

ไฮเวย จํากัด 6,420.00

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น 

ไฮเวย จํากัด 6,420.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

12 ขออนุมัติจางยายวงจรสื่อสารขอมูล

สํารองของสาขายอยสงขลา โดยวิธีตก

ลงราคา

วิธีตกลงราคา 4,280.00           บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด

 (มหาชน) 4,280.00

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด

 (มหาชน) 4,280.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

13 ขออนุมัติจาง  ขนยายและนํากลับ 

เครื่อง ATM ที่หางสรรพสินคาดิเอ็มโพ

เรี่ยม สุขุมวิท โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 18,297.00         หางหุนสวนจํากัด มณีวัฒนา 

ลอจิสติกส 18,297.00

หางหุนสวนจํากัด มณีวัฒนา 

ลอจิสติกส 18,297.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14 ขออนุมัติจัดจางยายเครื่อง Access 

Control ของหองระบบ Bahtnet โดยวิธี

ตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 5,778.00           บริษัท ดาตารูท จํากัด 5,778.00 บริษัท ดาตารูท จํากัด 5,778.00 ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

15 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพ EPSON รุน LQ590 จํานวน

 50 กลอง และ LQ2170i จํานวน 50 

กลอง โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 43,000.00         บริษัท ลกีา บิสสิเนส จํากัด 

42,265.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

42,265.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

16 ขออนุมัติจัดจางปรับปรุงสีเครื่อง ATM 

ของสาขาสําโรง สาขาบางบัวทอง 

สาขาสี่แยกบานแขก สาขามีนบุรี และ

รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 26,750.00         หางหุนสวนจํากัด มณีวัฒนา 

ลอจิสติกส 26,750.00

หางหุนสวนจํากัด มณีวัฒนา 

ลอจิสติกส 26,750.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

17 ขออนุมัติจัดจางโครงการจัดจางบริษัท

ที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแนวทางการ

ดําเนินงาน และขอกําหนดการจัดซื้อ

จัดหาระบบปองกันการทุจริตของ ธอส.

โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 4,280,000.00    บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร 

เอฟเอเอส จํากัด 4,708,000.00

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร

 เอฟเอเอส จํากัด 4,173,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 ขออนุมัติวาจางบํารุงรักษาและปรับปรุง

แกไข Software License สําหรับ SAS 

Credit Scoring และซอมแซมแกไข 

Hardware ระบบ Credit Scoring โดย

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 2,570,000.00    บริษัท วี-สมาร จํากัด 

2,130,063.55

บริษัท วี-สมาร จํากัด 

1,888,520.00

วาจางตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

19 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจางบริการ

บํารุงรักษาเครื่องปรับสมุดคูฝาก

อัตโนมัติ (PBM) จํานวน 30 เครื่อง 

พรอมระบบ Software ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Auction)

e-Auction 7,920,000.00    บริษัท พอยท ไอที คอนซัลทิ่ง 

จํากัด 4,987,770.00 / บริษัท ดี

โบลด (ประเทศไทย) จํากัด 

6,906,636.00

บริษัท พอยท ไอที คอนซัลทิ่ง 

จํากัด 4,987,770.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด

20 ขออนุมัติจัดซื้อระบบ Access Control 

พรอมติดตั้งใชงานสาขายอยปากชอง 

และ สาขายอยนิคมพัฒนา โดยวิธีตกลง

ราคา

วิธีตกลงราคา 39,000.00         บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น จํากัด 

36,166.00 / บริษัท จีนิว 

เซอรวิส จํากัด 42,265.00 / 

บริษัท พีบีเอ็กซ เซลสแอนด

เซอรวิส จํากัด 39,911.00

บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น จํากัด 

36,166.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอานบารโคด 

(Barcode Reader) จํานวน 640 เครื่อง 

โดยวิธีสอบราคา

วิธีสอบราคา 1,600,000.00    บริษัท เอเชี่ยน โคดดิ้ง ซีสเท็มส

 จํากัด 1,335,360.00 / บริษัท 

ไบนารี เทค จํากัด 

1,506,560.00 / บริษัท ริโก 

(ประเทศไทย) จํากัด 

1,985,920.00 / บริษัท ครีเอตุส

 คอรปอเรชั่น จํากัด 

2,054,400.00

บริษัท ไบนารี เทค จาํกัด 

1,216,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด

22 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

iMAC และเครื่องพิมพ

วิธีสอบราคา 750,000.00       บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 

(มหาชน) 749,000.00

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 

(มหาชน) 745,790.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

23 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร 

Notebook จํานวน 21 เครื่อง เปน

ระยะเวลา 3 ป โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 907,200.00       บริษัท เอวีโอเอ จํากัด (มหาชน)

 831,600.00

บริษัท เอวีโอเอ จํากัด (มหาชน)

 831,600.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 ขออนุมัติจัดซื้อและวาจางบริการ

บํารุงรักษาระบบจัดการและควบคุม

การประมวลผลขอมูล โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 5,500,000.00    บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 6,046,000.00

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 5,450,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

25 ขออนุมัติจัดจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอรเพื่อ

ปรับปรุงระบบ Electronic Report โดย

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 2,030,000.00    บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง 

จํากัด 2,030,000.00

บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง 

จํากัด 2,030,000.00

วาจางตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

26 ขออนุมัติจัดซื้อ Externel Harddisk 

จํานวน 7 เครื่อง  ของฝายตรวจสอบ

การเงิน โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 28,000.00         บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

27,563.20

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

27,563.20

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

27 ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องบันทึกเสียง

ดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง ของฝาย

ตรวจสอบการเงิน โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 20,000.00         บริษัท โซนี่ ไทย จํากัด 

18,980.00

บริษัท โซนี่ ไทย จํากัด 

18,980.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 ขออนุมัติจัดเชาคอมพิวเตอร Notebook

 จํานวน 80 เครื่อง เปนระยะเวลา 1 ป 

โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 853,920.00       บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 

(มหาชน) 480,000.00

บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 

(มหาชน) 480,000.00

เชาตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม

29 ขออนุมัติวาจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขอุปกรณสื่อสารขอมูล 

Router จากสัญญา เดิมเลขที่ จพ.

(สบส.)687/2552 เปนเวลา 3 ป โดยวิธี

พิเศษ

วิธีพิเศษ 1,171,008.00    บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

878,256.00 / บริษัท อินเตอร

เนชั่นแนล เน็ตเวิรค ซิสเต็ม 

จํากัด 796,800.00

/ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 

เน็ตเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 

796,800.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด

30 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งสาย Data ติดตั้ง

เครื่องและอุปกรณตอพวงงานประมูล

ทรัพยธนาคาร

วิธีตกลงราคา 12,000.00         บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด 12,000.00

บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด 12,000.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

31 ขออนุมัติติดตั้งสาย Data, Power 

สาขาชลบุรีและสาขาพระนครศรีอยุธยา

 โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 20,000.00         บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด 19,260

บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิสเต็มส 

เทคโนโลยี จํากัด 19,260

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

32 ขออนุมัติจัดจางพัฒนาระบบงานหลัก

เพิ่มเติม เรื่องรหัสการทํารายการผาน

ชองทางอิเล็กทรอนิกส โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 1,500,000.00    บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

1,177,000.00

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

1,177,000.00

วาจางตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

33 ขออนุมัติจัดซื้อ อุปกรณสํารองขอมูล

แบบแถบแมเหล็ก (Tape LOT05) 

จํานวน 300 มวน โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 300,000.00       บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

262,899.00 / บริษัท เอ็มบีเอ 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

272,850.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

262,899.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด

34 ขออนุมัติจดัซื้อและวาจางบริการ

บํารุงรักษาซอมแซมแกไขเครื่อง 

Capture Device สําหรับสาขา จํานวน 

4 สาขา โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 1,000,000.00    บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน 

จํากัด 675,000.00

บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน 

จํากัด 675,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

35 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพบัตรชําระหนี้

เงินกู สําหรับสาขา จํานวน 4 สาขา โดย

วิธพีิเศษ

วิธีพิเศษ 200,000.00        บริษัท แอดวานซ บิสสิเนส 

โซลูชั่น จํากัด 193,800.00

บริษัท แอดวานซ บิสสิเนส 

โซลูชั่น จํากัด 193,800.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ

36 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องโน็ตบุกแท็บเล็ต 

จํานวน 7 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา

วิธีสอบราคา 365,000.00       บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

273,325.20 / บริษัท เอสวีโอเอ 

จํากัด (มหาชน)292,110.00 / 

บริษัท ไอทีซิตี้ จํากัด (มหาชน) 

307,930.00

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

273,325.20

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาต่ําสุด



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง วงเงินประมาณ

(ราคากลาง)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

37 ขออนุมัติจัดจางบริการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขระบบฐานขอมูลทรัพยสิน

รอการขาย โดยวิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ 3,500,000.00    บริษัท ไพรม เซิรฟ จํากัด 

3,506,100.00

บริษัท ไพรม เซิรฟ จํากัด 

3,330,000.00

วาจางตอเนื่อง

จากบริษัทเดิม

38 การจัดซื้อ Finacle License เพิ่มให

เพียงพอกับการใชงานจริงและการเปด

สาขาเพิ่ม เปนระยะเวลา 3 ป (ป

2557-2559)

วิธีพเิศษ 40,550,000.00  บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

39,560,940.00

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

38,968,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามขอกําหนด

และราคาไมเกิน

งบประมาณ


