
แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจัดจางบํารุงรักษา

และซอมแซมแกไขโปรแกรม

ปองกันไวรัสคอมพิวเตอรบร

เครื่อง Sever เปนระยะเวลา 

3 ป

720,000.00    720,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 

จํากัด (มหาชน) 

497,550.00 / บริษัท ฟู

จิตสึ ซีสเต็ม บิสซีเนส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

666,610.00

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 

จํากัด (มหาชน) 

481,500.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ต่ําสุด

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)143/2558

ลงวันที่ 8/5/2558

2 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึกบัตร 

GHB Pay Card ยี่หอ Zebra

 จํานวน 50 มวน โดยวิธีตก

ลงราคา

34,775.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด

เซอวิสเซส จํากัด 

34,775.00

บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด

เซอวิสเซส จํากัด 

34,775.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)147/2558

ลงวันที่ 12/5/2558

3 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอาน

บารโคด (Barcode Reader)

 จํานวน 6 เครื่อง โดยวิธีตก

ลงราคา

11,400.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไบนารี เทค 

จํากัด 11,400.00

บริษัท ไบนารี เทค 

จํากัด 11,400.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)146/2558

ลงวันที่ 12/5/2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 มิถุนายน 2558



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 มิถุนายน 2558

4 ขออนุมัติเชาใช Hi-Speed 

Internet จํานวน 1 เลขหมาย

 จากบริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) ใหกับผูชวย

กรรมการผูจัดการ (คุณนวล

ลออ  วัจนะพุกกะ) เปนเวลา

 1 ป

10,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) 9,811.90

บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) 9,811.90

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งเชาเลขที่           

จพ.(สจส.)144/2558

ลงวันที่ 12/5/2558

5 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ

สํารองขอมูลแบบแทบ

แมเหล็ก LTO5 จํานวน 350

 มวน โดยวิธีพิเศษ

300,000.00    265,895.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด264,022.50 / 

บริษัท กนกสิน เอกซ

ปอรต อิมปอรต จํากัด 

265,895.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด264,022.50

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)148/2558

ลงวันที่ 14/5/2558

6 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก HP 

CE255XC จํานวน 155 

กลอง จากบริษัท สหธุรกิจ 

จํากัด โดยวิธีพิเศษ

1,000,000.00 998,417.00 วิธีพิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

998,417.00

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากัด 998,417.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินราคากลาง

จพ.(สจส.)149/2558

ลงวันที่ 14/5/2558



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 มิถุนายน 2558

7 ขออนุมัติวาจางบริการ

บํารุงรักษาและซอมแซม

แกไขเครื่องจายกระแสไฟฟา

แบบตอเนื่อง (UPS) จํานวน 

11 เครื่อง เปนระยะเวลา 3 ป

 โดยวิธีตกลงราคา

111,900.00    111,900.00 วิธีตกลงราคา บริษัท คอมพิวเตอรยู

เนี่ยน จํากัด 111,815.00

บริษัท คอมพิวเตอรยู

เนี่ยน จํากัด 

111,815.00

วาจางตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)150/2558

ลงวันที่ 14/5/2558

8 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอาน

บารโคด (Barcode Reader)

 จํานวน 4 เครื่อง โดยวิธีตก

ลงราคา

7,600.00        _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไบนารี เทค 

จํากัด 7,600.00

บริษัท ไบนารี เทค 

จํากัด 7,600.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)151/2558

ลงวันที่ 15/5/2558

9 ขออนุมัติจัดจางบริษัท แอด

วานซ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด

 เซอรวิสเซส จํากัด 

บํารุงรักษาและซอมแซม

แกไขระบบจัดทําบัตรเงินกู

ติดบารโคเด เปนระยะเวลา 3

 ปโดยวิธีพิเศษ

300,000.00    300,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด

เซอวิสเซส จํากัด 

299,974.50

บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด

เซอวิสเซส จํากัด 

299,974.50

วาจางตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส)152/2558 

ลงวันที่ 15/5/2558



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 มิถุนายน 2558

10 ขออนุมัติจางรื้อถอนขนยาย

เครื่อง ATM จากธนาคาร

อาคารสงเคราะหสํานักงาน

ใหญ เพื่อนําไปติดตั้ง

ใหบริการที่สาขาเซนทรัล

พลาซา ระยอง โดยวิธีตกลง

ราคา

10,336.00      _ วิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด มณี

วัฒนา ลอจิสติกส 

10,336.00

หางหุนสวนจํากัด 

มณีวัฒนา ลอจิสติกส

 10,336.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)153/2558  

ลงวันที่ 20/5/2558

11 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร

ขอมูลสํารอง สําหรับเปด

สาขายอยเซ็นทัลพลาซา จ.

ระยอง เปนระยะเวลา 3 ป

360,000.00    234,972.00 วิธีพิเศษ บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) 234,972.00

บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) 234,972.00

เชาตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           

จพ.(สจส.154/2558  

ลงวันที่ 21/5/2558

12 ขออนุมัติเชาวงจรสื่อสาร

ขอมูลหลัก  สําหรับเปด

สาขายอยเซ็นทัลพลาซา จ.

ระยอง เปนเวลา 3 ป

360,000.00    277,344.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร

เมชั่น ไฮเวย จํากัด 

277,344.00

บริษัท ยูไนเต็ด อิน

ฟอรเมชั่น ไฮเวย 

จํากัด 277,344.00

เชาตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม

ใบสั่งเชาเลขที่           

จพ.(สจส.155/2558  

ลงวันที่ 21/5/2558



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 มิถุนายน 2558

13 ขออนุมัติจางบริษัท แอด

วานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค 

จํากัด (AWN) ดําเนินการ

ใหบริการสื่อสารขอมูล SMS 

โดยวิธีพิเศษ เปนเวลา 2 ป

900,000.00    900,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท แอดวานซ ไวร

เลส เน็ทเวอรค จํากัด 

(AWN) 900,000.00

บริษัท แอดวานซ ไวร

เลส เน็ทเวอรค จํากัด

 (AWN) 900,000.00

วาจางตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)156/2558

ลงวันที่ 22/5/2558

14 ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ 

สําหรับ Notebook HP รุน 

Probook 4420s จํานวน 1 

อัน ของฝาย พัฒนาระบบ

สารสนเทศ

6,000.00        _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 4,815.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส

 จํากัด 4,815.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)157/2558

ลงวันที่ 22/5/2558

15 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ

บัตรบารโคดชําระหนี้เงินกู 

จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ

สาขายอยปตตานี โดยวิธีตก

ลงราคา

65,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

สิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ บิส

สิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)158/2558

ลงวันที่ 22/5/2558



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 มิถุนายน 2558

16 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ

บัตรบารโคดชําระหนี้เงินกู 

จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ

สาขา พัทลุง

62,000.00      วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

สิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ บิส

สิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)166/2558

ลงวันที่ 25/5/2558

17 จัดซื้อผาหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพ Passbook Tally

 รุน 5040 จํานวน 500 กลอง

 โดยวิธีพิเศษ

240,750.00    240,750.00 วิธีพิเศษ บริษัท กนกสิน เอกซ

ปอรต อิมปอรต จํากัด 

240,750.00

บริษัท กนกสิน เอกซ

ปอรต อิมปอรต 

จํากัด 240,750.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)167/2558

ลงวันที่ 25/5/2558

18 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ

บัตรบารโคดชําระหนี้เงินกู 

จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ

สาขายอยนราธิวาส โดยวิธี

ตกลงราคา

65,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

สิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ บิส

สิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)168/2558

ลงวันที่ 26/5/2558

19 ขออนุมัติจัดซื้อตูโทรศัพท

สาขา PABX สําหรับสาขา

สําโรง โดยวิธีตกลงราคา

75,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท กรุงเทพ

โทรคมนาคม ไอที 

แอนด โอเอ จํากัด 

74,290.00

บริษัท กรุงเทพ

โทรคมนาคม ไอที 

แอนด โอเอ จํากัด 

74,290.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)169/2558

ลงวันที่ 26/5/2558



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 มิถุนายน 2558

20 ขออนุมัติจาง บจ.ดีโบลด

(ประเทศไทย) พัฒนาระบบ

เครื่อง ATM ยี่หอ Debold 

จํานวน 77 เครื่อง ใหรองรับ

ชิปการด ตามมาตรฐาน 

ธปท. โดยวิธีพิเศษ

482,000.00    482,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ดีโบลด (ประเทศ

ไทย) จํากัด 450,000.00

บริษัท ดีโบลด 

(ประเทศไทย) จํากัด 

450,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)170/2558

ลงวันที่ 27/5/2558

21 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือ 

(Software) ชื่อ QlikView 

จํานวน 16 Licenses  โดย

วิธีพิเศษ

2,100,000.00 2,100,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เมโทรซิสเต็มส

คอรปอเรชั่น จํากัด 

1,994,908.00 / บริษัท 

โนวเลจ แมเนจเมนท 

ซิสเต็มส จํากัด 

2,077,982.80

บริษัท เมโทรซิส

เต็มสคอรปอเรชั่น 

จํากัด 1,970,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)171/2558

ลงวันที่ 27/5/2558

22 ขออนุมตัิจัดซื้อเครื่องพิมพ

บัตรบารโคดชําระหนี้เงินกู 

จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ

สาขายอยพิจิตร โดยวิธีตก

ลงราคา

49,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด

เซอรวิสเซส จํากัด 

48,449.98

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)172/2558

ลงวันที่ 27/5/2558



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 มิถุนายน 2558

23 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก

สําหรับเครื่องพริ้นเตอร ยี่หอ

 HP โดยวิธีพิเศษ

7,500,000.00 7,500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 

7,500,000

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากัด 7,500,000

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)173/2558

ลงวันที่ 27/5/2558

24 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ

บัตรชําระหนี้เงินกู จํานวน 1 

เครื่อง สําหรับสาขายอย

เซ็นทรัลพลาซา ระยอง โดย

วิธีตกลงราคา

49,000.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซล จํากัด 

48,449.98

บริษัท แอดวานซ บิส

ซิเนส โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิสเซล จํากัด 

48,449.98

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)174/2558

ลงวันที่ 27/5/2558

25 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอาน

บารโคด (Barcode Reader)

 จํานวน 3 เครื่อง โดยวิธีตก

ลงราคา

5,700.00        _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไบนารี เทค 

จํากัด 5,700.00

บริษัท ไบนารี เทค 

จํากัด 5,700.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอกําหนดและราคา

ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่            

จพ.(สจส.)175/2558

ลงวันที่ 28/5/2558

26 ขออุนมัติวาจางซอมแซม

แกไขเครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 3 KVA ของสาขายอย

ชัยนาท และ OSSบางละมุง 

โดยวิธีตกลงราคา

42,158.00      _ วิธีตกลงราคา บริษัท ยูนิทรีโอ 

เทคโนโลยี จํากัด 

42,158.00

บริษัท ยูนิทรีโอ 

เทคโนโลยี จํากัด 

42,158.00

ตนเรื่องแจงให

ดําเนินการ

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)176/2558

ลงวันที่ 29/5/2558



แบบสขร.1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 มิถุนายน 2558

27 ขออนุมัติวาจางบริการ

บํารุงรักษาและซอมแซม

แกไข (MA) ระบบ COACH 

เปนระยะเวลา 2 ป โดยวิธี

พิเศษ

1,700,000.00 1,700,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ภูมิซอฟต จํากัด

 1,665,829.50

บริษัท ภูมิซอฟต 

จํากัด 1,665,829.50

วาจางตอเนื่องจาก

บริษัทเดิม

ใบสั่งจางเลขที่          

จพ.(สจส.)177/2558

ลงวันที่ 29/5/2558


