
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 ซ้ือเคร่ืองคัดแยกส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ 150,000,000.00 150,000,000.00 e-Bidding 1. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์) บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)64/2562

แบบ Cros belt Sorter จ ากัด / 87,600,000.00 บาท แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด / ตามข้อก าหนด ปณท 29 มี.ค. 2562
จ านวน 1 เคร่ือง 2. บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ 87,890,000.00 บาท

เซอร์วิสเซส จ ากัด / 87,890,000.00 บาท

3. บริษัท วรกุลชัย อินโนเวช่ัน จ ากัด /
105,550,000.00 บาท
4. บริษัท ธรรม ริช คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด /

115,698,900.00 บาท
5. บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี 

จ ากัด (มหาชน) / 138,030,000.00 บาท

6. บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) /

143,750,000.00 บาท
7. บริษ ท ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จ ากัด /

143,950,000.00 บาท
2 จ้างท าโต๊ะเรียงจ่าหน้าไปรษณียภัณฑ์ 27,804,000.00 25,027,200.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด / บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด / ถูกต้องตามข้อก าหนด สป(ส)55/2562

แบบใหม่ พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1,986 ชุด 18,217,796.46 บาท 18,217,796.46 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 18 มี.ค. 2562

3 ซ้ือระบบรักษาความปลอดภัย 16,050,000.00 16,050,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคช่ัน ซีสเท็ม บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคช่ัน เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)49/2562
ในส่วนเครือข่ายท่ีมีความส าคัญสูง จ ากัด / 15,900,000.00 บาท ซีสเท็ม จ ากัด / และราคาต่ าสุด 14 มี.ค. 2562
จ านวน 1 ระบบ 2. บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคช่ัน เซอร์วิส 15,900,000.00 บาท

จ ากัด / 16,015,760.00 บาท
3. บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) /
16,039,300.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
วันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2562



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
4 ซ้ือกระดาษเทอร์มอลส าหรับ 14,552,000.00 14,552,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท รอยัล เปเปอร์ฟอร์ม จ ากัด / บริษัท รอยัล เปเปอร์ฟอร์ม จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)65/2562

เคร่ืองพิมพ์ใบรับเงิน 12,235,450.00 บาท 12,235,450.00 บาท และราคาต่ าสุด 29 มี.ค. 2562
จ านวน 500,000 ม้วน 2. บริษัท ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม จ ากัด /

14,049,100.00 บาท
3. บริษัท สุขสวัสด์ิ คอนเวิร์ทต้ิง เซ็นเตอร์
จ ากัด / 14,386,150.00 บาท
4. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส์ อินดัสตร้ี
จ ากัด / 17,922,500.00 บาท

5 ซ้ือสิทธ์ิการใช้ระบบบริการไดเรคทอร่ี 10,593,000.00 10,593,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ จ ากัด / บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)58/2562
(Directrory Service) จ านวน 1 ระบบ 10,571,600.00 บาท จ ากัด / 10,571,600.00 บาท และราคาต่ าสุด 21 มี.ค. 2562

2. บริษัท ออลโมเดิร์นเทคโนโลยี จ ากัด /

11,213,600.00 บาท
6 ซ้ือระบบคิวอัตโนมัติ (ขนาดเล็ก) 9,462,000.00 7,221,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป บริษัท พี แอนด์ พี อิเลกทรอนิกส์ เทคโนโลยี บริษัท พี แอนด์ พี อิเลกทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)66/2562

พร้อมการติดต้ัง จ านวน 249 ระบบ จ ากัด / 8,959,929.00 บาท เทคโนโลยี จ ากัด / ตามข้อก าหนด ปณท 29 มี.ค. 2562
8,959,929.00 บาท

7 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ป้ายเลขท่ีไปรษณีย์ 8,519,340.00 8,519,340.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ากัด / บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)51/2562

ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ (ป.159) 8,930,220.00 บาท จ ากัด / 8,930,220.00 บาท และราคาต่ าสุด 7 มี.ค. 2562

จ านวน 600,000 เล่ม 2. บริษัท เลเบล คอนเวอร์ จ ากัด /
10,272,000.00 บาท

8 จ้างท าช้ันวางกล่องไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 8,015,000.00 7,963,475.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จ ากัด / บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)48/2562

(EMS) จ านวน 1,145 ตัว 6,819,906.25 บาท 6,819,906.25 บาท และราคาต่ าสุด 5 มี.ค. 2562

2. บริษัท เพรส คลอลิต้ี จ ากัด /
6,911,071.15 บาท

3. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

(มหาชน) / 7,544,473.70 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหมบุญชัย /
7,718,445.00 บาท

9 ซ้ือสิทธ์ิการใช้งานระบบบริหาร 7,350,000.00 7,320,590.00 คัดเลือก 1. บริษัท บิซิซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด / บริษัท บิซิซอฟท์ (ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)52/2562
จัดการเคร่ืองลูกข่าย จ านวน 1 ระบบ 6,800,000.00 บาท จ ากัด / 6,800,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 8 มี.ค. 2562

2. บริษัท ไอดินนายด์ จ ากัด /
7,126,200.00 บาท
3. บริษัท มัลติล้ิงค์ จ ากัด /
7,254,600.00 บาท

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
10 ซ้ือกล่องฟอร์คอมเมิร์ซ “Size aa” 7,346,700.00 7,346,700.00 คัดเลือก 1. บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด / บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)60/2562

จ านวน 3,000,000 กล่อง 8,025,000.00 บาท จ ากัด / 8,025,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 22 มี.ค. 2562
2. บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จ ากัด /
9,533,700.00 บาท
3. บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์
จ ากัด / 9,694,200.00 บาท

11 ซ้ือสิทธ์ิ MICROSOFT WINDOWS 5,136,000.00 5,087,998.94 คัดเลือก 1. บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ จ ากัด / บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)50/2562
SERVER SOFTWARE ส าหรับสนับสนุน 5,065,000.00 บาท จ ากัด / 5,065,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 7 มี.ค. 2562
บริการ DYNAMIC DROP-OFF 2. บริษัท ซอฟท์เดบู จ ากัด /
จ านวน 192 licenses 5,136,000.00 บาท

3. บริษัท เดอะรีโคฟเวอร่ี แอดไวเซอร์ จ ากัด /
5,184,001.06 บาท

12 ซ้ือกล่อง ฟอร์คอมเมอร์ซ “Size C” 5,083,100.00 5,083,100.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จ ากัด / บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)63/2562
จ านวน 1,000,000 กล่อง 5,489,100.00 บาท 5,489,100.00 บาท และราคาต่ าสุด 27 มี.ค. 2562

2. บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์
จ ากัด / 6,206,000.00 บาท
3. บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด /
6,505,600.00 บาท

13 จ้างด าเนินการต่อระยะเวลา 4,661,636.90 4,661,636.90 e-Bidding 1. บริษัท จีเอเบิล จ ากัด / บริษัท จีเอเบิล จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)53/2562
การบ ารุงรักษาโปรแกรมออราเคิล 4,077,770.00 บาท 4,077,770.00 บาท และราคาต่ าสุด 13 มี.ค. 2562
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา 2. บริษัท เอ็มเอฟอีซี จ ากัด (มหาชน) /
บ ารุงรักษา 45 วัน นับถัดจากวันท่ี 4,118,430.00 บาท
ลงนามในสัญญาจนถึง 31 ธ.ค. 2562 3. บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด /

4,284,000.00 บาท
14 จ้างท าโต๊ะเรียงจ่าหน้าไปรษณีย์ 4,162,500.00 3,675,654.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด / บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)54/2562

ด่วนพิเศษ พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 333 ชุด 3,918,341.07 บาท 3,918,341.07 บาท และราคาต่ าสุด 18 มี.ค. 2562
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรมบุญชัย /
4,118,943.60 บาท
3. บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
(มหาชน) / 4,361,947.02 บาท

15 ซ้ือซองมาตรฐานชนิดสีครีม 3,825,000.00 3,825,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด / บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)57/2562
ขนาด C5 จ านวน 6,000,000 ซอง 3,299,880.00 บาท จ ากัด / 3,299,880.00 บาท และราคาต่ าสุด 21 มี.ค. 2562

2. บริษัท หงีเฮง แชมเป้ียนกรุ๊ป จ ากัด /
3,627,300.00 บาท
3. บริษัท ไทยการซอง จ ากัด /
4,166,580.00 บาท

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
16 จ้างพิมพ์ตราไปรษณียากรท่ีระลึก 3,750,000.00 3,306,300.00 คัดเลือก 1. บริษัท อิเมจิแมกซ์ จ ากัด / บริษัท อิเมจิแมกซ์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ง)59/2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3,274,200.00 บาท 3,274,200.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 22 มี.ค. 2562

จ านวน 3,000,000 ดวง 2. บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด

(มหาชน) / 3,274,200.00 บาท
17 ซ้ือรถยกไฟฟ้า (fork lift) 3,600,000.00 2,953,200.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท พารากอน แมชีนเนอร่ี จ ากัด / บริษัท พารากอน แมชีนเนอร่ี เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)56/2562

ขนาด 2 ตัน พร้อมเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 2,339,020.00 บาท จ ากัด / 2,339,020.00 บาท และราคาต่ าสุด 21 มี.ค. 2562

จ านวน 3 คัน 2. บริษัท โลจีสติกส์ มาร์ท จ ากัด /

2,626,780.00 บาท
3. บริษัท จีทีเอ็ม จ ากัด /

2,745,000.00 บาท
4. บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด /

2,921,100.00 บาท
5. บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม)
จ ากัด / 2,935,545.00 บาท

18 จ้างบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล 2,639,166.67 2,639,166.67 e-Bidding 1. บริษัท จีเอเบิล จ ากัด / บริษัท จีเอเบิล จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)47/2562

ออราเคิลคลัสเตอร์ท่ี 1 จ านวน 1 ระบบ 2,240,000.00 บาท 2,240,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 5 มี.ค. 2562

ระยะเวลา 36 เดือน นับถัดจากวันท่ี 2. บริษัท เอ็มเอฟอีซี จ ากัด (มหาชน) /

ลงนามในสัญญา 2,578,700.00 บาท

19 จ้างบริการ Bulk SMS ส าหรับใช้งาน 2,160,000.00 2,160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด / บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)67/2562

ในธุรกิจ ปณท จ านวน 7,200,000 1,788,000.00 บาท เน็ทเวอร์ค จ ากัด / ตามข้อก าหนด ปณท 29 มี.ค. 2562

ข้อความ ระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1,788,000.00 บาท

1 เม.ย. 2562 ถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2562

20 ซ้ือกล่องธรรมดา หมายเลข 2 1,927,332.00 1,927,332.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท หงษ์ไทย บรรรจุภัณฑ์ จ ากัด / บริษัท หงษ์ไทย บรรรจุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)62/2562

จ านวน 132,000 กล่อง 1,648,270.80 บาท จ ากัด / 1,648,270.80 บาท และราคาต่ าสุด 27 มี.ค. 2562

2. บริษัท ไทยโมเดอร์น เคส จ ากัด /
1,757,025.60 บาท

3. บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด /
1,772,562.00 บาท

21 เช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 1,926,000.00 1,688,460.00 คัดเลือก บริษัท ทรู ลีสซ่ิง จ ากัด / บริษัท ทรู ลีสซ่ิง จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)61/2562

ปณท จ านวน 1 คัน 1,669,200.00 บาท 1,669,200.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 25 มี.ค. 2562
ต้ังแต่วันท่ี 1 เม.ย. 2562 ถึงวันท่ี

31 มี.ค. 2567

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
22 เช่าระบบ CCTV ในการด าเนินการ 697,004.17 697,004.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็บโซลูท โซลูช่ัน จ ากัด / บริษัท แอ็บโซลูท โซลูช่ัน จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)46/2562

ในการมอนิเตอร์รถขนส่งให้บริการ 697,004.17 บาท 697,004.17 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 1 มี.ค. 2562
งานขนส่งวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือก
สมาชิกวุฒิสภา/การเลือกต้ังสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรแก่คณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ระยะเวลา 1 เดือน
ต้ังแต่วันท่ี 4 มี.ค. 2562 ถึงวันท่ี
3 เมษายน 2562

23 เช่าระบบอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร 593,208.00 593,208.00 ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) / บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)44/2562
ส าหรับอุปกรณ์ RFID ท่ีอาคาร 593,208.00 บาท 593,208.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 1 มี.ค. 2562
ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ระยะเวลา
36 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 เม.ย. 2562
ถึงวันท่ี 31 มี.ค.2565

24 เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 299,600.00 299,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มซีจี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด /
บริษัท เอ็มซีจี อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด /

เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)45/2562
ส าหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัย 299,600.00 บาท 299,600.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 1 มี.ค. 2562
ท่ัวไปเพ่ือติดต้ังใช้งานท่ีอาคารคลังสินค้า
ฝ่ายบริการสินค้าไปรษณีย์ (ใหม่)
ต้ังแต่วันท่ี 4 มีนาคม 2562
ถึงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562

25 ซ้ือเคร่ืองขยายเสียงไร้สายแบบล้อลาก 128,000.00 70,320.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขวัญชัย อิเล็คทริค แอนด์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขวัญชัย เป็นผู้เสนอถูกต้อง 19/ปข.3/2562
จ านวน 8 เคร่ือง ไลท์ต้ิง / 68,000.00 บาท อิเล็คทริค แอนด์ ไลท์ต้ิง / ตามข้อก าหนด ปณท 18 มี.ค. 2562

68,000.00 บาท
26 ซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง 76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยรัตน์วัสดุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยรัตน์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง 20/ปข.3/2562

จ านวน 8 เคร่ือง (1997) / 67,600.00 บาท วัสดุภัณฑ์ (1997) / ตามข้อก าหนด ปณท 18 มี.ค. 2562
67,600.00 บาท

27 จ้างติดต้ังสายสัญญาณ UTP 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเค สมาร์ท ซิสเต็ม จ ากัด / บริษัท ซีเค สมาร์ท ซิสเต็ม จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง ปณท ปท. 002/2562
จ านวน 35 เส้น ภายในบริเวณ ศป.ลส. 75,000.00 บาท 75,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 8 มี.ค. 2562

28 ซ้ือเคร่ืองโทรสาร จ านวน 4 เคร่ือง 40,000.00 30,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ จ ากัด / 38,400.00 บาท บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง 21/ปข.3/2562
38,400.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 18 มี.ค. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


