แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง
5,000.00
ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง
3,900.00
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1

ชุดใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง จํานวน 25 ชุด

5,000.00

2

Apple pencil จํานวน 1 ชิ้น

3,900.00

3

การจ้างบริการเซ็ทโปรแกรม สัญญาณโทรศัพท์สายตรง จํานวน 1 งาน

3,500.00

3,210.00

4

ยาสามัญประจําสํานักงาน จํานวน 16 รายการ

17,100.00

17,100.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท สําโรงเภสัช จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท ซิค รีพับบลิค จํากัด (มหาชน)
5

อุปกรณ์ตกแต่งห้องประธานกรรมการ บสย.

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสบี ดีไซนด์สแควร์ จํากัด
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย) จํากัด

บริษัท ไอเวอไลท์ จํากัด
6

งานจ้างเดินสายไฟพร้อมติดตั้งดวงโคมส่องสว่างที่ตู้โชว์ ชั้น 18

7

จ้างบริการจัดต้นไม้ประดับภายในสํานักงานใหญ่ บสย. จํานวน 12
เดือน

8

นามบัตร จํานวน 2 กล่อง

9

การจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนําส่งข้อมูลเครดิตบูโร
จํานวนรวม 425,000 ฉบับ

10 หนังสือกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 1 เล่ม
11 เครื่องเขียนและอุปกรณ์สิ้นเปลือง จํานวน 7 รายการ
12

งานจ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง,เดินสายสัญญาณระบบโทรศัพท์,เดิน
สายสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เต้ารับเพิ่มเติม

13 กระเช้าผลไม้ จํานวน 1 กระเช้า

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

บร.จซ.1-473/2560 วันที่ 1/12/2560

3,900.00 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด

3,900.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-474/2560 วันที่ 4/12/2560

3,210.00 บริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จํากัด

3,210.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-475/2560 วันที่ 4/12/2560

16,789.37 บริษัท สําโรงเภสัช จํากัด

16,789.37

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-476/2560 วันที่ 4/12/2560

15,421.00 บริษัท ซิค รีพับบลิค จํากัด (มหาชน)

15,421.00
ราคาต่ําสุด

บร.จซ.2-035/2560 วันที่ 4/12/2560

860.00 บริษัท เอสบี ดีไซนด์สแควร์ จํากัด

860.00

320.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย) จํากัด

320.00

6,013.40 บริษัท ไอเวอไลท์ จํากัด

6,013.40
2,700.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.2-037/2560 วันที่ 4/12/2560

43,200.00

2

2015/2560 วันที่ 4/12/2560

428.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-477/2560 วันที่ 6/12/2560

1,799,999.99

ราคาต่ําสุด

บร.111/2560 วันที่ 6/12/2560

360.00 บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด

360.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-478/2560 วันที่ 8/12/2560

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

3,050.05 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

3,050.05

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-479/2560 วันที่ 8/12/2560

2,700.00 นายทิวา คําสุรินทร์

48,000.00

43,200.00

เฉพาะเจาะจง
นางสาวสุปราณี ไชยสิทธิ์
มาตรา 56(2)(ข)

43,200.00 นางสาวสุปราณี ไชยสิทธิ์

600.00

600.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอล พริ้นติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท ไทยเมลิ่งเซอร์วิส จํากัด
วิธีประกวด
บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
ราคา
2,210,042.50
บริษัท แอ๊คเล่อร์ บิสซิเนสซิสเต็ม จํากัด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) บริษัท ฟูจิ ซีร๊อกซ์(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง
600.00
บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

3,050.05

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ราคาต่ําสุด

เฉพาะเจาะจง
นายทิวา คําสุรินทร์
มาตรา 56(2)(ข)

3,430.00

โดยสังเขป

4,767.00

2,700.00

600.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา

4,767.00 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด

3,500.00

2,214,240.00

เหตุผลที่คัดเลือก

428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอล พริ้นติ้ง จํากัด
1,799,999.99
1,873,570.00
1,925,250.00 บริษัท ไทยเมลิ่งเซอร์วิส จํากัด
2,210,085.00
2,214,240.00

10,000.00

9,250.00

เฉพาะเจาะจง
นายทิวา คําสุรินทร์
มาตรา 56(2)(ข)

9,250.00 นายทิวา คําสุรินทร์

9,250.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.2-038/2560 วันที่ 8/12/2560

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,466.00 บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด

1,466.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-480/2560 วันที่ 12/12/2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (ALL IN ONE) จํานวน 179 เครื่อง
14
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 28 เครื่อง

วงเงิน
งบประมาณ

5,840,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

5,154,725.00

บริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด

5,375,900.00

บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จํากัด
วิธีประกวด
บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด
ราคา
5,965,015.00
บริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จํากัด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพร์สรีซอร์สเทรนนิ่ง จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

5,154,725.00

ราคาต่ําสุด

บร.110/2560 วันที่ 12/12/2560

1,000.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-482/2560 วันที่ 13/12/2560

321.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-484/2560 วันที่ 13/12/2560

5,428,324.00
5,513,993.55
5,600,000.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
5,695,674.20

บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัด

5,734,772.00

บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

5,840,000.00

บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่น(ประเทศไทย) จํากัด

5,823,915.00

เฉพาะเจาะจง
1,000.00
ร้านดอกไม้สุรมาลี
มาตรา 56(2)(ข)

เหตุผลที่คัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

15 พวงหรีด จํานวน 1 พวง

1,000.00

16 นามบัตร จํานวน 1 กล่อง

400.00

321.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอล พริ้นติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

5,000.00

4,012.50

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เทคพอยท์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

4,012.50 บริษัท เทคพอยท์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

4,012.50

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-485/2560 วันที่ 13/12/2560

18 ไม้เซลฟี่ จํานวน 1,000 ชิ้น

50,000.00

39,590.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอิเล็คทริค จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

39,590.00 บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอิเล็คทริค จํากัด

39,590.00

ราคาต่ําสุด

1101/2560 วันที่ 13/12/2560

19 เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สํานักงาน

18,000.00

17,655.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โปรแฟล็ก อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

17,655.00 บริษัท โปรแฟล็ก อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

17,655.00

ราคาต่ําสุด

1102/2560 วันที่ 13/12/2560

20 ของที่ระลึก จํานวน 85 ชิ้น

6,000.00

6,000.00

3,320.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-488/2560 วันที่ 14/11/2560

21 นามบัตร จํานวน 2 กล่อง

500.00

428.00

22 ตรายาง จํานวน 2 อัน

1,200.00

23 กระเช้าผลไม้ จํานวน 1 กระเช้า

17

สายสัญญาณภาพ HDMI Cable ความยาว 10 เมตร จํานวน 5 เส้น
และสายสัญญาณภาพ VGA Cable ความยาว 10 เมตร จํานวน 5 เส้น

เฉพาะเจาะจง
ร้านยุก
มาตรา 56(2)(ข)

1,000.00 ร้านดอกไม้สุรมาลี
321.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอล พริ้นติ้ง จํากัด

3,320.00 ร้านยุก

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอล พริ้นติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอล พริ้นติ้ง จํากัด

428.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-489/2560 วันที่ 15/12/2560

1,200.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

770.40 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จํากัด

770.40

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-490/2560 วันที่ 15/12/2560

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,477.25

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-492/2560 วันที่ 15/12/2560

16,500.00

12,947.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพิมพ์ล้านคํา จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

12,947.00 บริษัท โรงพิมพ์ล้านคํา จํากัด

12,947.00

ราคาต่ําสุด

1103/2560 วันที่ 15/12/2560

25 ผลิตชุดเครื่องแบบพนักงาน จํานวน 8 คน

35,000.00

33,528.45

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เพาเวอร์ นาว จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

33,528.45 บริษัท พาวเวอร์ นาว จํากัด

33,528.45

ราคาต่ําสุด

1104/2560 วันที่ 15/12/2560

26 บัตรอวยพร (สคส) ปีใหม่ 2561 จํานวน 2,000 ใบ

34,000.00

32,100.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอร์เดียลดีไลท์ จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

32,100.00 บริษัท คอร์เดียลดีไลท์ จํากัด

32,100.00

ราคาต่ําสุด

1105/2560 วันที่ 15/12/2560

24

ผลิตโบว์ชัวร์ บสย. ผลิตภัณฑ์ค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการราย
ย่อย ระยะที่ 2 จํานวน 11,000 ใบ

1,477.25 บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

27 ตรายาง จํานวน 3 อัน
28 การจัดจ้างพัฒนาระบบติดตามหนี้และการรับชําระหนี้ของลูกหนี้
29 ผลิตสมุดใบนําส่ง จํานวน 150 เล่ม
30 ผลิตสมุดฉีก บสย. จํานวน 2,500 เล่ม
31 การจัดจ้างการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

32

การเช่ารถยนต์ประเภทรถยนต์นั่ง จํานวน 2 คัน ประจําส่วนกลาง
สํานักงานใหญ่ บสย. ระยะเวลา 60 เดือน

วงเงิน
งบประมาณ
1,300.00

34 SMS Package จํานวน 100,000 ข้อความ
35 กระเช้าผลไม้ จํานวน 1 กระเช้า
36 นามบัตร จํานวน 59 กล่อง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง
1,300.00
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

39 แผ่นซีดี จํานวน 1 แพ็ค ฟิล์มโน๊ตดัชนี จํานวน 12 แพ็ค
40 ตรายาง จํานวน 12 อัน

942.50 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จํากัด

บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จํากัด

1,100,000.00

บริษัท สมาร์ทคลิ๊กโซลูชั่น จํากัด

1,345,000.00

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

942.50

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-493/2560 วันที่ 18/12/2560

1,100,000.00

ราคาต่ําสุด

บร.112/2560 วันที่ 18/12/2560

9,000.00

6,420.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพิมพ์ล้านคํา จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

6,420.00 บริษัท โรงพิมพ์ล้านคํา จํากัด

6,420.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-494/2560 วันที่ 20/12/2560

26,900.00

26,001.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพิมพ์ล้านคํา จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

26,001.00 บริษัท โรงพิมพ์ล้านคํา จํากัด

26,001.00

ราคาต่ําสุด

1106/2560 วันที่ 20/12/2560

950,000.00

ราคาต่ําสุด

บร.092/2560 วันที่ 20/12/2560

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จํากัด

950,000.00

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด

995,100.00

วิธีประกวด บริษัท ล็อตเต้ เรนท์ อะ-คาร์(ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จํากัด
ราคา
3,633,720.00
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ล็อตเต้ เรนท์ อะ-คาร์(ไทยแลนด์) จํากัด
(e-bidding)
บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จํากัด

1,992,000.00

1,000,000.00

1,142,000.00

3,660,000.00

สืบราคา

เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,000.00

1,000.00

48,000.00

46,001.00

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

17,700.00

12,626.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอล พริ้นติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เน็ต-อินโนวา จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

2,000.00

เฉพาะเจาะจง
2,000.00
ร้านอรุณชัย
มาตรา 56(2)(ข)

ร้านฮีร่า แฟชั่น เอสเซสซอรี่พลาซ่า
38 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จํานวน 500 รีม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

1,499,963.00

บริษัท ขวานทอง จํากัด
37 ริบบิ้นและลวดสี

เหตุผลที่คัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

1,500,000.00

รถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ จํานวน 1 คัน ประจําส่วนกลาง
สํานักงานใหญ่ บสย. ระยะเวลา 60 เดือน
33 ตรายาง จํานวน 2 อัน

ราคากลาง

48,000.00

44,940.00

907.00

907.00

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จํากัด

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จํากัด

บริษัท ล็อตเต้ เรนท์ อะ-คาร์(ไทยแลนด์) จํากัด

1,992,000.00

2,393,333.33
1,553,640.00
1,196,666.67

บร.113/2560 วันที่ 20/12/2560
ราคาต่ําสุด

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จํากัด

963.00 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จํากัด

1,196,666.67

บร.114/2560 วันที่ 21/12/2560

963.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-496/2560 วันที่ 21/12/2560

46,001.00

ราคาต่ําสุด

1107/2560 วันที่ 22/12/2560

1,498.75 บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด

1,498.75

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-498/2560 วันที่ 25/12/2560

12,626.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอล พริ้นติ้ง จํากัด

12,626.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-499/2560 วันที่ 25/12/2560

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-500/2560 วันที่ 25/12/2560

44,940.00

ราคาต่ําสุด

1108/2560 วันที่ 26/12/2560

893.02

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-501/2560 วันที่ 26/12/2560

2,182.80

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-502/2560 วันที่ 26/12/2560

46,001.00 บริษัท เน็ต-อินโนวา จํากัด

1,000.00 บริษัท ขวานทอง จํากัด

1,000.00

330.00 ร้านอรุณชัย

330.00

300.00 ร้านฮีร่า แฟชั่น เอสเซสซอรี่พลาซ่า

300.00

44,940.00 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด
893.02 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
2,182.80 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จํากัด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

41 พิมพ์นามบัตร จํานวน 1 กล่อง

วงเงิน
งบประมาณ
300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง
300.00
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอล พริ้นติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

214.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-505/2560 วันที่ 27/12/2560

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
214.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอล พริ้นติ้ง จํากัด

42 กระดาษหัวจดหมาย 80 แกรม จํานวน 500 รีม

48,000.00

46,010.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพิมพ์ล้านคํา จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

46,010.00 บริษัท โรงพิมพ์ล้านคํา จํากัด

46,010.00

ราคาต่ําสุด

1109/2560 วันที่ 28/12/2560

43 เครื่องเขียนและอุปกรณ์สิ้นเปลือง จํานวน 22 รายการ

25,000.00

20,785.82

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

20,785.82 บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จํากัด

20,785.82

ราคาต่ําสุด

1110/2560 วันที่ 28/12/2560

44 เข็มกลัด บสย. จํานวน 200 อัน

28,000.00

28,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท อะราวนด์ เดอะ เนค จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

28,000.00 บริษัท อะราวนด์ เดอะ เนค จํากัด

28,000.00

ราคาต่ําสุด

1111/2560 วันที่ 29/12/2560

