สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 3 ลูก

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
8,100.00

(ทะเบียน นจ-1147, นจ-1152

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
จ้าง

8,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซำยำงยนต์/เสนอรำคำ ร้ำนซำยำงยนต์/รำคำที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
8,100.00 บำท

8,100.00 บำท

และ นจ-1584)
2

จัดซื้อยำงยนต์ ขนำด 215/70R15

26,800.00

26,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซำยำงยนต์/เสนอรำคำ ร้ำนซำยำงยนต์/รำคำที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
26,800.00 บำท

26,800.00 บำท

กย-3269
จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก

6 ส.ค. 2561

วงเงินงบประมำณ

R611 จำนวน 8 เส้น FORD
3

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ซ.39/2561

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ซ.40/2561
7 ส.ค. 2561

วงเงินงบประมำณ
2,700.00

2,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซำยำงยนต์/เสนอรำคำ ร้ำนซำยำงยนต์/รำคำที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
2,700.00 บำท

2,700.00 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ซ.41/2561
21 ส.ค. 2561

วงเงินงบประมำณ
4

ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร

17,205.60

17,205.60 เฉพำะเจำะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
จำกัด/เสนอรำคำ

จำกัด/รำคำที่ซื้อ

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

17,205.60 บำท

17,205.60 บำท

วงเงินงบประมำณ

ซ.42/2561
28 ส.ค. 2561

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 จ้ำงซ่อมแซมบำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
41,767.45

ยี่หอ้ ฟอร์ด กย-3267

2 จ้ำงซ่อมแซมบำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร

23,542.14

ยี่หอ้ เชฟโรเลต กย-3277

3 จ้ำงทำสำเนำเอกสำรโครงกำรอบรม

938.60

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

41,767.45 เฉพำะเจำะจง บริษทั มหำนคร ออโตโมบิล บริษทั มหำนคร ออโตโมบิล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
จ.162/2561

จำกัด/เสนอรำคำ

จำกัด/รำคำที่จ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

41,767.45 บำท

41,767.45 บำท

วงเงินงบประมำณ

บริษทั พระนคร ยนตรกำร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.163/2561

จำกัด/เสนอรำคำ

จำกัด/รำคำที่จ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

7 ส.ค. 2561

23,542.14 บำท

23,542.14 บำท

วงเงินงบประมำณ

23,542.14 เฉพำะเจำะจง บริษทั พระนคร ยนตรกำร

938.60 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพื่อน โอ. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพื่อน โอ. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เชิงปฏิบตั ิกำร เรื่อง เทคนิคกำรเขียน

เอ. 2001/เสนอรำคำ

เอ. 2001/รำคำที่จ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

แผนงบประมำณ

938.60 บำท

938.60 บำท

วงเงินงบประมำณ

7 ส.ค. 2561

จ.164/2561
7 ส.ค. 2561

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

4 จ้ำงเหมำเอกชนจัดหำรถโดยสำร

97,500.00

ลาดับที่

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

97,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั กูลสวัสดิ์ ทรำนสปอร์ต บริษทั กูลสวัสดิ์ ทรำนสปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ปรับอำกำศ เพื่อใช้ในโครงกำรสัมมนำ

จำกัด/เสนอรำคำ

จำกัด/รำคำที่จ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

เชิงปฏิบตั ิกำร DBD Get Together

97,500.00 บำท

97,500.00 บำท

วงเงินงบประมำณ

หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
จ.165/2561
7 ส.ค. 2561

2018 สร้ำงวินยั สร้ำงทีม และสร้ำง
ควำมสำมัคคี ระหว่ำงวันที่ ๒๕-๒๖
สิงหำคม 2561 จังหวัดชลบุรี
5 จ้ำงซ่อมแซมประตูสำนักงำน

8,881.00

อำคำรกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
6 จ้ำงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด cctv

8,239.00

8,881.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั บี.ดี.วี.วิวฒ
ั น์ก่อสร้ำง บริษทั บี.ดี.วี.วิวฒ
ั น์ก่อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
จำกัด/เสนอรำคำ

จำกัด/รำคำที่จ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

8,881.00 บำท

8,881.00 บำท

วงเงินงบประมำณ

8,239.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั แอมบรอส เทคโนโลยี บริษทั แอมบรอส เทคโนโลยี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

สำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เขต 3

จำกัด/เสนอรำคำ

จำกัด/รำคำที่จ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

รัชดำภิเษก

8,239.00 บำท

8,239.00 บำท

วงเงินงบประมำณ

7 จ้ำงทำสำเนำเอกสำรประกอบกำร

2,356.80

2,356.80 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดี ก๊อปปี้ แอนด์แสตมป์ ร้ำนดี ก๊อปปี้ แอนด์แสตมป์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

สัมมนำ เรื่อง กฎหมำยหลักประกัน

/เสนอรำคำ 2,356.80

/รำคำที่จ้ำง 2,356.80

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ทำงธุรกิจ กับกำรบัญชี เครื่องมือสำคัญ

บำท

บำท

วงเงินงบประมำณ

ในกำรเข้ำถึงแหล่งทุน ครั้งที่ 6

จ.166/2561
8 ส.ค. 2561
จ.167/2561
8 ส.ค. 2561
จ.168/2561
8 ส.ค. 2561

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

8 จ้ำงพิมพ์วฒ
ุ บิ ตั รและปกวุฒบิ ตั ร

30,816.00

ลาดับที่

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

30,816.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั แฮปปี้รูทนี จำกัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

บริษทั แฮปปี้รูทนี จำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.169/2561
8 ส.ค. 2561

กิจกรรมสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำร SMEs

/เสนอรำคำ 30,816.00

/รำคำที่จ้ำง 30,816.00

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

Networking Via Application

บำท

บำท

วงเงินงบประมำณ

ร้ำนธรรมธร/รำคำที่จ้ำง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.170/2561

21,090.00 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

10 ส.ค. 2561

9 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 166 อัน

21,090.00

21,090.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรรมธร/เสนอรำคำ
21,090.00 บำท

วงเงินงบประมำณ
10 จ้ำงบันทึกภำพเคลื่อนไหว (วิดิทศั น์)

10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยองอำจ เจริญลำภทวี

นำยองอำจ เจริญลำภทวี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.171/2561

เรื่อง ทำควำมรู้จักเครื่องมือทำงกำรเงิน

/เสนอรำคำ 10,000.00

/รำคำที่จ้ำง 10,000.00

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

24 ส.ค. 2561

TFRS 9

บำท

บำท

วงเงินงบประมำณ

4,494.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั แฮปปี้รูทนี จำกัด

บริษทั แฮปปี้รูทนี จำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.172/2561

กิจกรรมสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรหลักสูตร

/เสนอรำคำ 4,494.00

/รำคำที่จ้ำง 4,494.00

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

29 ส.ค. 2561

กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจบริกำรสุขภำพ

บำท

บำท

วงเงินงบประมำณ

11 จ้ำงพิมพ์วฒ
ุ บิ ตั รและปกวุฒสิ ำหรับ

10,000.00

4,494.00

สำหรับนักกำยภำยบำบัด รุ่นที่ 2
12 จ้ำงซ่อมท่อระบำยน้ำสิ่งปฏิกูลอุดตัน
สำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เขต 3

21,000.00

21,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั บี.ดี.วี.วิวฒ
ั น์ก่อสร้ำง บริษทั บี.ดี.วี.วิวฒ
ั น์ก่อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
จำกัด/เสนอรำคำ

จำกัด/รำคำที่จ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

21,000.00 บำท

21,000.00 บำท

วงเงินงบประมำณ

จ.173/2561
29 ส.ค. 2561

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

13 จ้ำงซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ จำนวน

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
43,300.00

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

43,300.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กฤตเมธ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กฤตเมธ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.174/2561
29 ส.ค. 2561

3 เครื่อง และบำรุงรักษำเครื่อง

แอร์ 2555/เสนอราคา

แอร์ 2555/ราคาที่จ้าง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ปรับอำกำศ จำนวน ๑๓ เครื่อง

43,300.00บำท

43,300.00บำท

วงเงินงบประมำณ

14 จ้ำงซ่อมแซมฝ้ำเพดำน อำคำรสำนักงำน
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เขต 2

24,449.50

24,449.50 เฉพำะเจำะจง บริษทั บี.ดี.วี.วิวฒ
ั น์ก่อสร้ำง บริษทั บี.ดี.วี.วิวฒ
ั น์ก่อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
จำกัด/เสนอรำคำ

จำกัด/รำคำที่จ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

24,449.50 บำท

24,449.50 บำท

วงเงินงบประมำณ

หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

จ.175/2561
29 ส.ค. 2561

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (สัญญาจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
เลขที/่ วันที่ของสัญญา
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 จ้ำงจัดทำหนังสือรำยงำนประจำปี

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

450,000

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

442,000 เฉพำะเจำะจง 1.บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ปี 2561

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.69/2561

อินโนเวชั่น จำกัด /เสนอรำคำ อินโนเวชั่น จำกัด /รำคำที่จ้ำง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

6 ส.ค. 2561

442,000 บำท

บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย
442,000 บำท

วงเงินงบประมำณ

บริษทั มำสเตอร์ ฟอร์ม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.70/2561

อินดัสตรี้ จำกัด/เสนอรำคำ

อินดัสตรี้ จำกัด/รำคำที่จ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

6 ส.ค. 2561

425,860 บำท

425,860 บำท

วงเงินงบประมำณ

1.บริษทั ผลึกแก้ว โปรโมชั่น

บริษทั ผลึกแก้ว โปรโมชั่น

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.71/2561

แม่หลวงของปวงไทย ในงำนศิลปำชีพ

แอนด์ ดีไซน์ จำกัด/เสนอรำคำ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด/รำคำที่จ้ำง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

9 ส.ค. 2561

ประทีปไทย OTOP ไทย ก้ำวไกลด้วย

695,000 บำท

2 จ้ำงพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดำษ

430,000

425,860 เฉพำะเจำะจง บริษทั มำสเตอร์ ฟอร์ม

ต่อเนื่อง จำนวน 1,000 กล่อง
3 จ้ำงจัดกิจกรรมสืบสำนปณิธำน

700,000 695,000.00

คัดเลือก

695,000 บำท

วงเงินงบประมำณ

พระบำรมี ปี 2561
4 จ้ำงจัดทำคู่มือเปิดร้ำนค้ำออนไลน์
และแผ่นพับประชำสัมพันธ์
เครื่องหมำยรับรอง DBD Registered
และ DBD Verified

200,000

196,880 เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษำ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษำ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

/เสนอรำคำ 196,880 บำท /รำคำที่จ้ำง 196,880 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

จ.72/2561
20 ส.ค. 2561

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (สัญญาจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
เลขที/่ วันที่ของสัญญา
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

5 จ้ำงกิจกรรมพัฒนำศักยภำพกำรตลำด

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

500,000

ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มแปรรูปสับปะรด

6 จ้ำงผลิตสื่อวีดิทศั น์ (Presentation

450,000

VDO) เผยแพร่กฎหมำยหลักประกัน

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

498,800 เฉพำะเจำะจง 1.บริษทั ซีเอ็นเอ็กซ์ เฮลท์ตี้

บริษทั ซีเอ็นเอ็กซ์ เฮลท์ตี้

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.73/2561

โปรดักส์ จำกัด/เสนอรำคำ

โปรดักส์ จำกัด/รำคำที่จ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

24 ส.ค. 2561

498,800 บำท

498,800 บำท

วงเงินงบประมำณ

385,200 เฉพำะเจำะจง 1.บริษทั ภทร ครีเอชั่น จำกัด บริษทั ภทร ครีเอชั่น จำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

/เสนอรำคำ 385,200 บำท /รำคำที่จ้ำง 385,200 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ทำงธุรกิจ เรื่อง ผู้บงั คับหลักประกัน
7 จ้ำงเหมำขนย้ำยพัสดุและเอกสำร

400,000

398,100 เฉพำะเจำะจง 1.บริษทั บี.ดี.วี. วิวฒ
ั น์ก่อสร้ำง บริษทั บี.ดี.วี. วิวฒ
ั น์ก่อสร้ำง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จำกัด/เสนอรำคำ 398,100 จำกัด/รำคำที่จ้ำง 398,100 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

เป็นระบบ

บำท

รำงเลื่อน จำนวน ๖๘ ตู้

จ.74/2561
27 ส.ค. 2561

วงเงินงบประมำณ

พร้อมจัดเรียงแฟ้มเอกสำรให้

8 จ้ำงเหมำรื้อถอน และติดตั้งชั้นเหล็ก

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

400,000

385,200 เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนเอ็มวำยอำร์ เซอร์วสิ

บำท

วงเงินงบประมำณ

ร้ำนเอ็มวำยอำร์ เซอร์วสิ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

/เสนอรำคำ 385,200 บำท /รำคำที่จ้ำง 385,200 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

จ.75/2561
30 ส.ค. 2561
จ.76/2561
30 ส.ค. 2561

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (สัญญาซื้อขาย)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
เลขที/่ วันที่ของสัญญา
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

895,914.51 884,617.15

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

คัดเลือก

บริษทั เดอะวินน์ คอร์ปอเรชั่น บริษทั เดอะวินน์ คอร์ปอเรชั่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

รำยกำร

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4

38,166.90

38,654.32

คัดเลือก

รำยกำร

จำกัด/เสนอรำคำ

จำกัด/รำคำที่ซื้อ

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

879,644.86 บำท

879,644.86 บำท

วงเงินงบประมำณ

บริษทั สหธุรกิจ จำกัด

บริษทั สหธุรกิจ จำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

/เสนอรำคำ 33,458.90 บำท /รำคำที่ซื้อ 33,458.90 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
ซ.8/2561
28 ส.ค. 2561
ซ.9/2561
28 ส.ค. 2561

วงเงินงบประมำณ
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23
รำยกำร

777,361.58 767,559.15

คัดเลือก

บริษทั โฟทีก้ำ จำกัด

บริษทั โฟทีก้ำ จำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ.10/2561

/เสนอรำคำ 758,808.69

/รำคำที่ซื้อ 758,808.69

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

30 ส.ค. 2561

บำท

บำท

วงเงินงบประมำณ

