
แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานจัดซื �อจัดจ้าง วิธีซื �อ/จ้าง วงเงนิประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที	เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

1 ขออนมุตัจิา่ยคา่ธรรมเนียมการใช้งาน

รายปีของอปุกรณ์ eToken สําหรับ Web

 Portal

วีธีตกลงราคา 2,889.00           บริษัท เนชั5นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ 

จํากดั 2,889.00

บริษัท เนชั5นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์

 จํากดั 2,889.00

ต้นเรืองแจ้งให้

ดําเนินการ

2 ขออนมุตัเิชา่หมายเลข 0-2202-1000

และรับสิทธิพิเศษ จาก บริษัท ทีโอที 

จํากดั (มหาชน)

วิธีกรณีพิเศษ 11,556,000.00  บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 

11,556,000.00

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 

11,556,000.00

เชา่ตอ่เนืองจาก

บริษัทเดมิ

3 ขออนมุตัจิดัจ้างขนย้ายเครื5อง ATM จาก

 ธอส.สนญ. ไปตดิตั Jงให้บริการที5สาขา

ยอ่ยนิคมพฒันา

วิธีตกลงราคา 9,852.00           ห้างหุ้นสว่นจํากดั มณีวฒันา 

9,852.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั มณีวฒันา 

9,852.00

ต้นเรืองแจ้งให้

ดําเนินการ

4 ขออนมุตัจิดัจ้างขนย้ายเครื5อง ATM จาก

 ธอส.สนญ. ไปตดิตั Jงให้บริการที5 สาขา

ยอ่ยบ้านบงึ และสาขายอ่ยพนมสารคาม

วิธีตกลงราคา 9,630.00            ห้างหุ้นสว่นจํากดั พร้อม

เซอร์วิสแอนด์ซพัพลาย 

9,630.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั พร้อม

เซอร์วิสแอนด์ซพัพลาย 

9,630.00

ต้นเรืองแจ้งให้

ดําเนินการ

5 ขออนมุตัจิดัจ้างขนย้ายเครื5อง ATM 

จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนญ. 

ไปตดิตั Jงให้บริการที5สาขายอ่ยสนัทราย

วิธีตกลงราคา 19,902.00         ห้างหุ้นสว่นจํากดั พร้อม

เซอร์วิสแอนด์ซพัพลาย 

19,902.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั พร้อม

เซอร์วิสแอนด์ซพัพลาย 

19,902.00

ต้นเรืองแจ้งให้

ดําเนินการ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานจัดซื �อจัดจ้าง วิธีซื �อ/จ้าง วงเงนิประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที	เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

6 ขออนมุตัจิดัซื Jอเครื5อง capture  Device

 พร้อม check mark software license 

ยี5ห้อ cannon CR-80 จํานวน 2 เครื5อง

วิธีพิเศษ 270,000.00       บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูนี5ยน 

จํากดั135,000.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูนี5ยน 

จํากดั135,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
7 ขออนมุตัซิื Jอคา่ลิขสิทธิ]ซอฟแวร์ 

(Enterprise user ID Based 

Certificate) จากบริษัท ไทยดจิิทลัไอดี 

จํากดั เป็นระยะเวลา 2 ปี

วิธีตกลงราคา 12,840.00         บริษัท ไทยดจิิทลั ไอดี จํากดั 

12,840.00

บริษัท ไทยดจิิทลั ไอดี จํากดั 

12,840.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
8 ขออนมุตัจิดัซื Jอหมกึ กระดาษ และ

อปุกรณ์พิมพ์ สําหรับเครื5องพิมพ์ Epson

 Stylus Pro4900 จากบริษัท เอสพีวีไอ 

จํากดั (มหาชน)

วิธีตกลงราคา 170,000.00       บริษัท เอสพีวีไอ จํากดั 

(มหาชน) 164,031.00

บริษัท เอสพีวีไอ จํากดั 

(มหาชน) 164,031.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
9 ขออนมุตัจิดัซื Jอหมกึพิมพ์ กระดาษ และ

อปุกรณ์พิมพ์ สําหรับเครื5องพิมพ์ Epson

 Stylus Pro9880

วิธีตกลงราคา 110,000.00       บริษัท เอสพีวีไอ จํากดั 

(มหาชน) 100,794.00

บริษัท เอสพีวีไอ จํากดั 

(มหาชน) 100,794.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานจัดซื �อจัดจ้าง วิธีซื �อ/จ้าง วงเงนิประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที	เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

10 ขออนมุตัจิดัซื Jอเครื5อง Capture Cevice

 พร้อม Check Mark Software License

 ยี5ห้อ Cannon CR-80 จํานวน 4 เครื5อง

 พร้อมวา่จ้างบริการบํารุงรักษา เป็น

ระยะเวลา 3 ปี

วิธีพิเศษ 870,000.00       บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูนี5ยน 

จํากดั 720,000.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูนี5ยน 

จํากดั 720,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

11 ขออนมุตัวิา่จ้างบริษัท ฮิว-เลตต์แพค

การ์ด (ประเทศไทย) จํากดั ซอ่มแซม

แก้ไขเครื5องคอมพิวเตอร์ (PC) จํานวน 1

 เครื5อง ของฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพย์

วิธีตกลงราคา 2,170.33           บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด 

(ประเทศไทย) จํากดั 2,170.33

บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด 

(ประเทศไทย) จํากดั 2,170.33

ต้นเรืองแจ้งให้

ดําเนินการ

12 ขออนมุตัจิดัซื Jอผงหมกึ ยี5ห้อ 

SAMSUNG D203E/M3820 จํานวน 68

 กลอ่ง และ SAMSUNG 

ML-4050,4551 จํานวน 30 กลอ่ง

วิธีพิเศษ 497,164.80       บริษัท ลีก้า บสิสิเนส จํากดั 

497,164.80

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส จํากดั 

497,164.80

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
13 ขออนมุตัจิดัซื Jอเครื5องพิมพ์บตัรชําระหนี J

เงินกู้  จํานวน 2 เครื5อง โดยวิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา 100,000.00       บริษัท แอดวานซ์ บสิซิเนส 

โซลชูั5น แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากดั

 96,900.00

บริษัท แอดวานซ์ บสิซิเนส 

โซลชูั5น แอนด์ เซอร์วิสเซส 

จํากดั 96,900.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานจัดซื �อจัดจ้าง วิธีซื �อ/จ้าง วงเงนิประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที	เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

14 ขออนมุตัจิดัซื Jอเครื5องสแกนเนอร์ใหญ่

สําหรับกระดาษตดิบอร์ด จํานวน 1 

เครื5อง ของฝ่ายวิชาการและเผยแพร่

วิธีตกลงราคา 25,900.00         บริษัท ลีก้า บสิสิเนส จํากดั 

25,500.00 / บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั 27,071.00

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส จํากดั 

25,500.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาตําสดุ
15 ขออนมุตัจิดัซื Jอเครื5องพิมพ์บตัรบาร์โค้ด

ชําระหนี Jเงินกู้  จํานวน 3 เครื5อง

วิธีตกลงราคา 195,000.00       บริษัท แอดวานซ์ บสิซิเนส 

โซลชูั5น แอนด์ เซอร์วิสเซล จํากดั

 145,350.00

บริษัท แอดวานซ์ บสิซิเนส 

โซลชูั5น แอนด์ เซอร์วิสเซล 

จํากดั 145,350.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
16 ขออนมุตัจิดัซื Jออปุกรณ์คอมพิวเตอร์

และอปุกรณ์สื5อสารสําหรับผู้บริหาร

วิธีพิเศษ 2,716,885.00    บริษัท อินเตอร์เนชนัแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จํากดั 

2,716,885.00

บริษัท อินเตอร์เนชนัแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จํากดั 

2,714,885.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
17 ขออนมุตัจิดัจ้างบริการบํารุงรักษาและ

ซอ่มแซมแก้ไขเครื5อง ATM 30 เครื5อง

วิธีพิเศษ 2,222,000.00    บริษัท ดีโบลด์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 2,220,000.00

บริษัท ดีโบลด์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 2,220,000.00

วา่จ้างตอ่เนือง

จากบริษัทเดมิ

18 ขออนมุตัจิดัซื Jอและวา่จ้างบริการ

บํารุงรักษาระบบเครื5องพิมพ์ดจิิตอล

ความเร็วสงู จํานวน 2 เครื5อง พร้อม

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื5อจดัทําระบบงาน

พิมพ์ สําหรับศนูย์คอมพิวเตอร์หลกั

วิธีพิเศษ 4,800,000.00    บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 1,868,490.00 / บริษัท ฟจูิ ซี

ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากดั 

3,253,250.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 1,868,490.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาตําสดุ



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานจัดซื �อจัดจ้าง วิธีซื �อ/จ้าง วงเงนิประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที	เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

19 ขออนมุตัจิดัซื Jอ Windows 7 Package 

Upgrade License ของเครื5อง ATM 

ยี5ห้อ Diebold จํานวน 77 เครื5อง จาก 

บริษัท ดีโบลด์ (ประเทศไทย) จํากดั

วิธีพิเศษ 1,100,000.00    บริษัท ดีโบลด์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 1,071,070.00

บริษัท ดีโบลด์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 1,071,070.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
20 ขออนมุตัจิดัซื Jออปุกรณ์เก็บสํารองข้อมลู

 External Harddisk จํานวน 2 เครื5อง 

ความจ ุ2 TB ให้กบัศนูย์ความมั5นคง

ปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีตกลงราคา 6,750.00           บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 6,741.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 6,741.00 บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
21 ขออนมุตัจิดัซื Jออปุกรณ์ Wireless 

ให้กบัศนูย์ความมั5นคงปลอดภยัด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีตกลงราคา 8,000.00           บริษัท โซนลิ Jง จํากดั 7,681.50 บริษัท โซนลิ Jง จํากดั 7,681.50 บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
22 ขออนมุตัติอ่อายกุารให้บริการจดัการ

ข้อมลูเพื5อสง่รายงานธุรกรรมผา่นสื5อ

อิเล็กทรอนิกส์ (ETR Gateway) ปี 2558

วิธีพิเศษ 321,000.00       บริษัท เคลาด์ ครีเอชั5น จํากดั 

321,000.00

บริษัท เคลาด์ ครีเอชั5น จํากดั 

321,000.00

ตอ่อายจุากบริษัท

เดมิ



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานจัดซื �อจัดจ้าง วิธีซื �อ/จ้าง วงเงนิประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที	เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

23 ขออนมุตัจิ้างขนย้ายเครื5อง ATM จาก 

ธอส. สนญ. ไปตดิตั Jงให้บริการที5สาขา

ยอ่ยปากชอ่ง

วิธีตกลงราคา 9,850.00           ห้างหุ้นสว่นจํากดั มณีวฒันา 

ลอจิสตกิส์ 9,850.00 / ห้าง

หุ้นสว่นจํากดั พร้อมเซอร์วิส

แอนด์ซพัพลาย 10,122.20

ห้างหุ้นสว่นจํากดั มณีวฒันา 

ลอจิสตกิส์ 9,850.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาตําสดุ

24 ขออนมุตัจิ้าง บจ.ไซท์ เพรพพาเรชั5น 

แมเนจเมนท์ ทําการบริการดแูล

บํารุงรักษาศนูย์คอมพิวเตอร์หลกัของ 

ธนาคาร

วิธีตกลงราคา 150,000.00       บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั5น 

แมเนจเมนท์ จํากดั159,430.00

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั5น 

แมเนจเมนท์ จํากดั147,000.00

วา่จ้างตอ่เนือง

จากบริษัทเดมิ

25 ขออนมุตัซิื Jอข้อมลูโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ฐานข้อมลูกฎหมาย จาก 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั แอ๊ดว๊านซ์ลีกลั

เทคโนโลยี และปรับปรุงข้อมลู เป็น

ระยะเวลา 3 ปี

วิธีตกลงราคา 30,000.00         ห้างหุ้นสว่นจํากดั แอ๊ดว๊านซ์ลี

กลัเทคโนโลยี 30,000.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั แอ๊ดว๊านซ์ลี

กลัเทคโนโลยี 30,000.00

ต้นเรืองแจ้งให้

ดําเนินการ

26 ขออนมุตัจิดัซื Jอเครื5องคอมพิวเตอร์ 

Tablet จํานวน 20 เครื5อง

วิธีพิเศษ 580,000.00       บริษัท เอสวีโอเอ จํากดั 

(มหาชน) 577,800.00

บริษัท เอสวีโอเอ จํากดั 

(มหาชน) 575,800.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานจัดซื �อจัดจ้าง วิธีซื �อ/จ้าง วงเงนิประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที	เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

27 ขออนมุตัซิื Jอผงหมกึ ยี5ห้อ Samsung 

ML-4050}4551 จํานวน 64 กลอ่ง บจ.

ลีก้า บสิสิเนส

วิธีพิเศษ 497,164.80       บริษัท ลีก้า บสิสิเนส จํากดั 

497,164.80

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส จํากดั 

497,164.80

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
28 ขออนมุตัจิดัซื Jอตู้โทรศพัท์สาขา (PABX)

 สําหรับสาขาบางใหญ่ จํานวน 1 เครื5อง

วิธีพิเศษ 137,500.00       บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม ไอ

ที แอนด์ โอเอ จํากดั 100,949.15

บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม ไอ

ที แอนด์ โอเอ จํากดั 

100,949.15

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
29 ขออนมุตัจิดัซื Jอตู้โทรศพัท์สาขา (PABX)

 สําหรับสาขาสขุมุวิท จํานวน 1 เครื5อง

วิธีพิเศษ 137,500.00       บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม ไอ

ที แอนด์ โอเอ จํากดั 100,949.15

บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม ไอ

ที แอนด์ โอเอ จํากดั 

100,949.15

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
30 ขออนมุตัจิดัซื Jอตู้โทรศพัท์สาขา (PABX)

 สําหรับสาขากําแพงเพชร จํานวน 1 

เครื5อง

วิธีพิเศษ 150,000.00       บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม ไอ

ที แอนด์ โอเอ จํากดั 107,369.15

บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม ไอ

ที แอนด์ โอเอ จํากดั 

107,369.15

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานจัดซื �อจัดจ้าง วิธีซื �อ/จ้าง วงเงนิประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที	เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

31 ขออนมุตัจิดัซื Jอตู้โทรศพัท์สาขา (PABX)

 สําหรับสาขาลําปาง จํานวน 1 เครื5อง

วิธีพิเศษ 11,600.00         บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม ไอ

ที แอนด์ โอเอ จํากดั 110,579.15

บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม ไอ

ที แอนด์ โอเอ จํากดั 

110,579.15

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
32 ขออนมุตัจิดัซื Jอระบบจดัการความรู้

ออนไลน์ (Online Knowledge 

Management System)

วิธีพิเศษ 900,000.00       บริษัท เอเวอร์รี5ตงิ โอเค จํากดั 

900,000.00

บริษัท เอเวอร์รี5ตงิ โอเค จํากดั 

900,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
33 ขออนมุตัจิดัจ้างปรับปรุงเว็ปไซต์ 

GHBank.co.th

วิธีพิเศษ 500,000.00       บริษัท ไพร์ม เซิร์ฟ จํากดั 

497,550.00

บริษัท ไพร์ม เซิร์ฟ จํากดั 

497,550.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
34 ขออนมุตัจิดัเชา่เครื5องคอมพิวเตอร์ 189 

เครื5อง และเครื5องพิมพ์ 173 เครื5อง เป็น

ระยะเวลา 1 ปี

วิธีพิเศษ 2,196,600.00    บริษัท เอสวีโอเอ จํากดั 

(มหาชน) 2,196,600.00

บริษัท เอสวีโอเอ จํากดั 

(มหาชน) 1,782,960.00

เชา่ตอ่เนืองจาก

บริษัทเดมิ



แบบสขร.1

ลาํดับ
ที	

งานจัดซื �อจัดจ้าง วิธีซื �อ/จ้าง วงเงนิประมาณ
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาที	เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที	
คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร

35 ขออนมุตัจิดัซื Jอหมกึพิมพ์สําหรับ

เครื5องพิมพ์ ยี5ห้อ HP รุ่น Color 

LaserJet CP1215 ของฝ่ายสาขาภาค

ตะวนัออกและภาคกลาง

วิธีตกลงราคา 8,500.00           บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 8,380.24 บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 8,380.24 บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
36 ขออนมุตัจิดัซื Jอผงหมกึสําหรับเครื5อง

พริ Jนเตอร์ ยี5ห้อ SAMSUNG

วิธีพิเศษ 7,500,000.00    บริษัท ลีก้า บสิสเนส จํากดั 

7,500,000.00

บริษัท ลีก้า บสิสเนส จํากดั 

7,500,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ
37 ขออนมุตัจิดัจ้างบริษัทที5ปรึกษาจดัทํา

แนวทางพร้อมจดัทําคูม่ือและร่วม

ตรวจสอบด้าน Internet Banking & 

Mobile Banking

วิธีพิเศษ 3,500,000.00    บริษัท ไพรร้ซวอเตอร์เฮาส์คู

เปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

3,399,890.40

บริษัท ไพรร้ซวอเตอร์เฮาส์คู

เปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

3,100,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ


