สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วงเงิน
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1

ค่ารับรอง ฝ่าย กส.2

30,000.00

บริษัท พาร์ค โบโร่ จากัด
เฉพาะเจาะจง
30,000.00
บริษัท โอชา สถาพร จากัด
มาตรา 56(2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจากัด เฮือนเพ็ญ
ร้านเฮือนเพ็ญ

2

เช่ารถตู้ จานวน 1 คัน

3,800.00

3,800.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามออโต้เรนท์ จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

3

เช่ารถตู้ จานวน 2 คัน

25,200.00

25,200.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามออโต้เรนท์ จากัด
มาตรา 56(2)(ข) นายวิชิต ตันจรัสสกุล

4

ค่ารับรอง ฝ่าย สอ.

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พาร์ค โบโร่ จากัด
มาตรา 56(2)(ข) ร้านไก่ทอดจอยสถานีรถไฟ

5

พวงหรีด จานวน 1 พวง

2,000.00

2,000.00

6

กระเช้าเยียมพนักงาน จานวน 1 กระเช้า

1,500.00

1,500.00

7

บริการบารุงรักษาระบบการติดตามหนี้ และการรับชาระ
หนี้ของลูกหนี้ ระยะเวลา 1 ปี

115,000.00

113,000.00

8

บริการตรวจเช็คระยะรถยนต์ประจาตาแหน่ง
จานวน 1 งาน

4,000.00

4,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วรจักร์ยนต์ จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

9

เช่ารถตู้ จานวน 1 คัน

6,000.00

6,000.00

10

เครืองเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง จานวน 4 รายการ

2,900.00

11

ตรายาง จานวน 1 ชิ้น

12
13

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-583/2563 ลว. 4/11/63

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-584/2563 ลว. 4/11/63

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-585/2563 ลว. 4/11/63

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-586/2563 ลว. 4/11/63

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
ร้านเฮือนเพ็ญ

เหตุผลที่คัดเลือก

240.00 ร้านเฮือนเพ็ญ

240.00

534.00 บริษัท พาร์ค โบโร่ จากัด

534.00

7,085.00 บริษัท โอชา สถาพร จากัด

7,085.00

380.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เฮือนเพ็ญ

380.00

2,200.00 ร้านเฮือนเพ็ญ

2,200.00

3,745.00 บริษัท สยามออโต้เรนท์ จากัด

3,745.00

14,980.00 บริษัท สยามออโต้เรนท์ จากัด

14,980.00

10,000.00 นายวิชิต ตันจรัสสกุล

10,000.00

4,355.00 บริษัท พาร์ค โบโร่ จากัด

4,355.00

1,710.00 ร้านไก่ทอดจอยสถานีรถไฟ

1,710.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จากัด

2,000.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-587/2563 ลว. 4/11/63

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

1,488.00 บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จากัด

1,488.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-588/2563 ลว. 5/11/63

113,000.00

ราคาตาสุด

บง. 091/2563 ลว. 5/11/63

2,651.00 บริษัท วรจักร์ยนต์ จากัด

2,651.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-589/2563 ลว. 6/11/63

เฉพาะเจาะจง
นายเกียรติชัย ดวงคา
มาตรา 56(2)(ข)

4,800.00 นายเกียรติชัย ดวงคา

4,800.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-591/2563 ลว. 5/11/63

2,479.97

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

2,479.97 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด

2,479.97

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-592/2563 ลว. 6/11/63

1,000.00

1,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

572.45

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-593/2563 ลว. 6/11/63

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ จานวน 10 แกลลอน
และหลอดไฟ จานวน 40 หลอด

6,800.00

6,800.00

เฉพาะเจาะจง เอเซียการไฟฟ้า
มาตรา 56(2)(ข) บริษทั โปรเกรส ไฮยีนส์ พลัส จากัด

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-596/2563 ลว. 9/11/63

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม Token ระยะเวลา
การใช้งาน 1 ปี

7,000.00

7,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-599/2563 ลว. 10/11/63

เฉพาะเจาะจง
บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

113,000.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จากัด

572.45 บริษัท พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จากัด
2,568.00 เอเซียการไฟฟ้า

2,568.00

4,119.50 บริษัท โปรเกรส ไฮยีนส์ พลัส จากัด

4,119.50

3,210.00 บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จากัด

3,210.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วงเงิน
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

2,726.25

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-600/2563 ลว. 10/11/63

12,872.10

ราคาตาสุด

1089/2563 ลว. 10/11/63

642.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-601/2563 ลว. 11/11/63

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จากัด

489,525.00

ราคาตาสุด

1088/2563 ลว. 11/11/63

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
14

กระเช้าเยียมพนักงาน จานวน 2 กระเช้า

3,000.00

3,000.00

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

15

ของใช้สานักงาน ห้องแพนทรี และรถยนต์
จานวน 8 รายการ

13,000.00

12,872.10

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจากัด เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์
มาตรา 56(2)(ข)

16

นามบัตร จานวน 3 กล่อง

1,500.00

642.00

17

เครืองฟอกอากาศในรถ จานวน 500 ชิ้น

490,000.00

481,500.00

18

กระเช้าผลไม้ จานวน 2 กระเช้า

5,800.00

5,800.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

5,800.00 บริษัท บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จากัด

5,800.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-602/2563 ลว. 12/11/63

19

วัสดุสิ้นเปลือง สาหรับศูนย์ทีปรึกษาการเงิน SMEs
จานวน 4 รายการ

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

1,235.00 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

1,235.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-603/2563 ลว. 12/11/63

20

เทปใส จานวน 2 ม้วน และโพสต์-อิท จานวน 5 แพ็ค

500.00

465.01

465.01

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-604/2563 ลว. 13/11/63

21

เครืองเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง จานวน 8 รายการ

21,000.00

17,933.20

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

17,933.20

ราคาตาสุด

1090/2563 ลว. 17/11/63

22

กระเช้าเยียมพนักงาน จานวน 1 กระเช้า

1,500.00

1,500.00

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

1,410.00 บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จากัด

1,410.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-606/2563 ลว. 13/11/63

23

กระเช้าผลไม้ จานวน 2 กระเช้า

4,000.00

4,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

3,445.40 บริษัท บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จากัด

3,445.40

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-610/2563 ลว. 16/11/63

24

บริการจัดต้นไม้ประดับภายในสานักงานใหญ่ บสย. ชั้น 18
ระยะเวลา 12 เดือน

45,000.00

42,000.00

เฉพาะเจาะจง
นางสาวสุปราณี ไชยสิทธิ์
มาตรา 56(2)(ข)

42,000.00 นางสาวสุปราณี ไชยสิทธิ์

42,000.00

ราคาตาสุด

บง. 1-035/2563 ลว. 16/11/63

16,000.00 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด

16,000.00

85,000.00

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด
เฉพาะเจาะจง
85,000.00
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูเก็ตกูด๊ เทสท์

40,300.00 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จากัด (มหาชน)

40,300.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-611/2563 ลว. 17/11/63

23,400.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูเก็ตกูด๊ เทสท์

23,400.00

33,600.00 บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จากัด (มหาชน)

33,600.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-613/2563 ลว. 18/11/63

1,500.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-614/2563 ลว. 18/11/63

25

ของรางวัลและของทีระลึก จานวน 4 รายการ

26

ค่าบริการสนาม (กรีนฟี) และค่ารถกอล์ฟ

27

พวงหรีด จานวน 1 พวง

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จากัด
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จากัด

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

40,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจากัด ยูดาฟลาวเวอร์
มาตรา 56(2)(ข)

2,726.25 บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จากัด
12,872.10 ห้างหุ้นส่วนจากัด เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์
642.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จากัด
945,002.60
489,525.00

465.01 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด
17,933.20 บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จากัด

1,500.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ยูดาฟลาวเวอร์

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วงเงิน
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

2,000.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-615/2563 ลว. 18/11/63

865.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-617/2563 ลว. 18/11/63

234,758.00

ราคาตาสุด

2023/2563 ลว. 18/11/63

74,900.00 บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จากัด

74,900.00

ราคาตาสุด

1091/2563 ลว. 18/11/63

30,000.00 บริษัท เงินเจริญ ครีเอชัน จากัด

30,000.00

ราคาตาสุด

1092/2563 ลว. 18/11/63

1,450,000.00

ราคาตาสุด

บง. 092/2563 ลว. 18/11/63

251,450.00

ราคาตาสุด

บง. 093/2563 ลว. 18/11/63

45,000.00 บริษัท อันดามัน แพชชัน จากัด

45,000.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-620/2563 ลว. 23/11/63

40,000.00 บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิง จากัด

40,000.00

ราคาตาสุด

1094/2563 ลว. 23/11/63

182,492.40 นิติบุคคลอาคารชุดชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

182,492.40

ราคาตาสุด

บง. 1-036/2563 ลว. 23/11/63

1,070.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-625/2563 ลว. 24/11/63

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
28

เช่ารถตู้ VIP พร้อมคนขับ จานวน 1 คัน

29

หนังสือพิมพ์ประจาส่วนกลาง ประจาเดือนธันวาคม

30

คอมพิเตอร์ Notebook จานวน เครือง
และจอคอมพิวเตอร์ จานวน 3 เครือง

272,000.00

ใบเสร็จรับเงิน จานวน 100,000 ใบ

100,000.00

31

32

ประชาสัมพันธ์ บสย. จานวน 1 งาน

33

Software License ระบบค้าประกันสินเชือ (Magic)

34

บริการบารุงรักษาระบบ Network Monitor
ระยะเวลา 1 ปี

35

เช่ารถตู้ พร้อมคนขับ จานวน 10 คัน

36

ประชาสัมพันธ์ บสย. ในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
จานวน 1 งาน

37

เช่าพื้นทีส่วนกลาง สานักงานใหญ่ ชั้น 16-18
ระยะเวลา 2 ปี

38

นามบัตร จานวน 5 กล่อง

39

ผลิตเสื้อยืด พร้อมสกรีน จานวน 470 ตัว

40

ผงหมึก จานวน 4 รายการ

3,000.00

3,000.00

865.00

865.00

74,900.00

30,000.00

1,500,000.00

1,468,575.00

400,000.00

273,599.00

45,000.00

45,000.00

183,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชันส์ จากัด
เฉพาะเจาะจง
234,758.00
บริษัท แอด ภาคิน เทค จากัด
มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โซลูชัน ไรท์ จากัด

30,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง
นายอนุรักษ์ ไข่แก้ว
มาตรา 56(2)(ข)

40,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จากัด
มาตรา 56(2)(ข)
มาตรา 7 (1)
วิธพี ิเศษ
ข้อ 31 (1)

บริษัท เงินเจริญ ครีเอชัน จากัด

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จากัด
มาตรา 56(2)(ค)
เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชันส์ จากัด
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท เดอะ แพรคทิเคิล โซลูชัน จากัด
เฉพาะเจาะจง
บริษัท อันดามัน แพชชัน จากัด
มาตรา 56(2)(ข)
มาตรา 7 (1)
วิธพี ิเศษ
ข้อ 31 (1)

บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิง จากัด

การเช่า
182,492.40 อสังหาริมทรัพย์ นิติบุคคลอาคารชุดชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ข้อ 93 (2)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

2,000.00 นายอนุรักษ์ ไข่แก้ว
865.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จากัด
234,758.00
236,095.50 บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชันส์ จากัด
252,520.00

1,450,000.00 บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จากัด
251,450.00
295,748.00

บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชันส์ จากัด

2,500.00

1,070.00

1,070.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จากัด

100,000.00

80,464.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

80,464.00 บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จากัด

80,464.00

ราคาตาสุด

1095/2563 ลว. 24/11/63

27,000.00

26,322.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

26,322.00 บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จากัด

26,322.00

ราคาตาสุด

1096/2563 ลว. 24/11/63

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วงเงิน
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

41

42

เครืองแบบพนักงาน จานวน 1 ตัว

43

500,000.00

เฉพาะเจาะจง
500,000.00
มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท เอเชีย วาเคชัน จากัด
บริษัท บี เอ็นจอย จากัด

เฉพาะเจาะจง
บริษัท พาวเวอร์ นาว จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
ออแกไนซ์เซอร์ สาหรับดาเนินโครงการประชุมคณะ
กรรมการสัญจร และโครงการ บสย. Media Education
Camp 2020 ภูเก็ตโมเดล ปลูกธุรกิจ (ท่องเทียว) พลิกฟื้น
SME จังหวัดภูเก็ต จานวน 1 งาน

เหตุผลที่คัดเลือก

500,000.00
บริษัท เอเชีย วาเคชัน จากัด

500,000.00

ราคาตาสุด

1093/2563 ลว. 24/11/63

1,348.20 บริษัท พาวเวอร์ นาว จากัด

1,348.20

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-628/2563 ลว. 26/11/63

440.00 นางสาวศศิธร ศรีโพธิ์วงั

440.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-631/2563 ลว. 26/11/63

2,000.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-632/2563 ลว. 26/11/63

497,550.00

ราคาตาสุด

1097/2563 ลว. 27/11/63

601,340.00

2,000.00

1,348.20

ปากกาเจล จานวน 24 ด้าม

600.00

600.00

44

ชุดตักบาตร จานวน 10 ชุด

2,000.00

2,000.00

45

ออแกไนซ์เซอร์ สาหรับจัดกิจกรรมการประชุมพนักงาน
ทุกระดับ ครั้งที 5/2563 และการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความผูกพันพนักงาน จานวน 1 งาน

500,000.00

497,550.00

46

ผงหมึก จานวน 4 รายการ

22,000.00

21,260.90

เฉพาะเจาะจง
บริษัท จ๊อบ เอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

21,260.90 บริษัท จ๊อบ เอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด

21,260.90

ราคาตาสุด

1098/2563 ลว. 27/11/63

47

บริการบารุงรักษาโปรแกรมตรวจนับทรัพย์สิน
ระยะเวลา 1 ปี

30,000.00

28,248.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็มบี เทค จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

28,248.00 บริษัท เอ็มบี เทค จากัด

28,248.00

ราคาตาสุด

บง. 096/2563 ลว. 27/11/63

48

โพสต์-อิท จานวน 20 แพ็ค

1,000.00

900.08

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

900.08 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด

900.08

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-635/2563 ลว. 30/11/63

49

พวงหรีด จานวน 1 พวง

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจากัด ยูดาฟลาวเวอร์
มาตรา 56(2)(ข)

1,500.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ยูดาฟลาวเวอร์

1,500.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-638/2563 ลว. 30/11/63

50

พัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสอบค่าธรรมเนียม และการ
ออกใบเสร็จรับเงิน (เพิมเติม) จานวน 1 งาน

100,000.00

99,510.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

99,510.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จากัด

99,510.00

ราคาตาสุด

2024/2563 ลว. 30/11/63

เฉพาะเจาะจง
นางสาวศศิธร ศรีโพธิ์วงั
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง
นายณวัชร เอียมวรศิริ
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามพิฆเนศ จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

2,000.00 นายณวัชร เอียมวรศิริ

497,550.00 บริษัท สยามพิฆเนศ จากัด

