
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1 บริการออกเช็คสั่งจ�ายและทําธุรกรรมการโอนเงินแทน บสย. 100,000.00     100,000.00       
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยจํากัด (มหาชน) 100,000.00    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยจํากัด (มหาชน) 100,000.00       ราคาต่ําสุด บร.1-001/2562 ลว. 2/1/62

2 บริการออกเช็คสั่งจ�ายและทําธุรกรรมการโอนเงินแทน บสย. 100,000.00     100,000.00       
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 100,000.00    ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 100,000.00       ราคาต่ําสุด บร.1-002/2562 ลว. 2/1/62

3 บัตรของขวัญ 100,000.00     100,000.00       
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัล เพย6เม7นท6 จํากัด 100,000.00    บริษัท เซ็นทรัล เพย6เม7นท6 100,000.00       ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-001/2562 ลว. 3/1/62

4 ของที่ระลึก สําหรับสื่อมวลชน จํานวน 10 ชิ้น 50,000.00       50,000.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แฟนสลิ้งค6 คอมมูนิเคชั่น จํากัด 22,015.00      บริษัท แฟนสลิ้งค6 คอมมูนิเคชั่น จํากัด 22,015.00         ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-002/2562 ลว. 3/1/62

5 กระเช7าผลไม7 จํานวน 8 กระเช7า 12,800.00               12,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟู?ดรีเทล จํากัด       11,701.21 บริษัท เซ็นทรัลฟู?ดรีเทล จํากัด          11,701.21 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-003/2562 ลว. 3/1/62

6 โพสต6-อิท จํานวน 90 แพ็ค 6,900.00        5,729.85          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 5,729.85       บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 5,729.85          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-004/2562 ลว. 3/1/62

7 ไส7ปากกา Refill Caran d'Ache สีน้ําเงิน จํานวน 20 ชิ้น        10,000.00         10,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอช.เอช.เค. อินเตอร6เทรด จํากัด        3,260.00 บริษัท เอช.เอช.เค. อินเตอร6เทรด จํากัด           3,260.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-005/2562 ลว. 4/1/62

8 โตQะกลม จํานวน 1 ตัว 14,000.00       13,358.95        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โปรเฟล็กซ6 อินเตอร6เนชั่นแนล จํากัด 13,358.95      บริษัท โปรเฟล็กซ6 อินเตอร6เนชั่นแนล จํากัด 13,358.95         ราคาต่ําสุด 2002/2562 ลว.4/1/62

9 ผลิต Backdrop และอุปกรณ6ตกแต�งเวที พร7อมติดตั้งรื้อถอน        30,000.00         29,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวนุช อุดมกัน       29,000.00 นางสาวนุช อุดมกัน          29,000.00 ราคาต่ําสุด 1001/2562 ลว. 4/1/62

10
ถ�านชาร6จ ขนาด AA ความจุไม�ต่ํากว�า 1500 mAh จํานวน 

8 ก7อน
1,700.00        1,700.00          

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โฮม โปรดักส6 เซ็นเตอร6 จํากัด (มหาชน) 1,680.00       บริษัท โฮม โปรดักส6 เซ็นเตอร6 จํากัด (มหาชน) 1,680.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-007/2562 ลว. 7/1/62

11 เครื่องแบบพนักงานชาย จํานวน 2 คน 4,500.00        4,451.20          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร6 นาว จํากัด 4,451.20       บริษัท เพาเวอร6 นาว จํากัด 4,451.20          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-008/2562 ลว. 7/1/62

12 นามบัตร จํานวน 2 กล�อง 800.00           642.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว6 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 642.00          บริษัท วัน โอ ไฟว6 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 642.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-009/2562 ลว. 7/1/62

13 เครื่องแบบปกติขาว         5,500.00           5,350.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรงสมัยนนทบุรี จํากัด        5,350.00 บริษัท ทรงสมัยนนทบุรี จํากัด           5,350.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-010/2562 ลว. 7/1/62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มกราคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ!าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ!าง ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มกราคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ!าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ!าง ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

14 ไส7กรองน้ําดื่ม จํานวน 4 ชุด         3,000.00           3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟZลเตอร6 มาร6ท จํากัด 2,720.00       บริษัท ฟZลเตอร6 มาร6ท จํากัด 2,720.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-012/2562 ลว. 8/1/62

15 พวงมาลัย จํานวน 3 พวง 3,000.00        3,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร7านภาณุมาศ 2,200.00       ร7านภาณุมาศ 2,200.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-014/2562 ลว. 9/1/62

16 การ6ดหน�วยความจํา CF Card ความจุ 64 GB จํานวน 1 อัน 5,000.00        5,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โฟโต7 โซลูชั่นส6 จํากัด 3,200.00       บริษัท โฟโต7 โซลูชั่นส6 จํากัด 3,200.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-015/2562 ลว. 10/1/62

ห7างหุ7นส�วนจํากัด เจเอ็มที 572.00 ห7างหุ7นส�วนจํากัด เจเอ็มที 572.00

ร7านครัวนายหนัง 3,170.00 ร7านครัวนายหนัง 3,170.00

นายไพสิทธิ์ ภูเขาทอง 2,200.00 นายไพสิทธิ์ ภูเขาทอง 2,200.00

18
การเช�ารถยนต6ประจําสํานักงานเขตภาคใต7ตอนบน จํานวน 

1 คัน ระยะเวลา 15/1/62 - 31/3/62
       62,500.00         60,502.08

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไทยเร7นท6อะคาร6 คอร6ปอเรชั่น จํากัด       60,502.08 บริษัท ไทยเร7นท6อะคาร6 คอร6ปอเรชั่น จํากัด          60,502.08 ราคาต่ําสุด บร. 1-003/2562 ลว. 10/1/62

19 กระเช7าผลไม7 จํานวน 3 กระเช7า 4,500.00        4,500.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟู?ดรีเทล จํากัด 4,110.74       บริษัท เซ็นทรัลฟู?ดรีเทล จํากัด 4,110.74          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-017/2562 ลว. 11/1/62

20 พวงมาลัย จํานวน 2 พวง 2,000.00                  2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร7านภาณุมาศ        1,400.00 ร7านภาณุมาศ           1,400.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-019/2562 ลว. 14/1/62

21 ชุดสังฆทาน จํานวน 9 ชุด 16,200.00       16,200.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
เมืองใหม�สังฆภัณฑ6 4,100.00       เมืองใหม�สังฆภัณฑ6 4,100.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-020/2562 ลว. 15/1/62

22 รถตู7ปรับอากาศ พร7อมคนขับรถ 12,000.00       7,200.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห7างหุ7นส�วนจํากัด ทรัพย6เจริญ แทรเวล (2007) 7,200.00       ห7างหุ7นส�วนจํากัด ทรัพย6เจริญ แทรเวล (2007) 7,200.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-021/2562 ลว.15/1/62

23 พาร6ติชั่นแบบทึบ/กระจกใส 8,000.00        7,607.70          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โปรเฟล็กซ6 อินเตอร6เนชั่นแนล จํากัด        7,607.70 บริษัท โปรเฟล็กซ6 อินเตอร6เนชั่นแนล จํากัด           7,607.70 ราคาต่ําสุด บจ.จซ. 2-005/2562 ลว. 15/1/62

24 ผลิต Backdrop และผลิต Mock Up 55,000.00       54,570.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท การะเกด เอ็นเทอร6เทนเม7นท6 จํากัด 54,570.00      บริษัท การะเกด เอ็นเทอร6เทนเม7นท6 จํากัด 54,570.00         ราคาต่ําสุด 1002/2562 ลว. 15/1/62

25 นามบัตร จํานวน 5 กล�อง 2,000.00                  1,070.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว6 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด        1,070.00 บริษัท วัน โอ ไฟว6 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด           1,070.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-023/2562 ลว. 16/1/62

17 เช�ารถตู7 และค�ารับรอง 12,200.00 บร.จซ. 1-016/2562 ลว. 10/1/62ราคาต่ําสุด12,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มกราคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม
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วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

บริษัท ปeนยาเฮลธ6เซอร6วิส จํากัด 13,500.00 บริษัท ปeนยาเฮลธ6เซอร6วิส จํากัด 13,500.00

บริษัท เตียเจริญเภสัช จํากัด 3,000.00 บริษัท เตียเจริญเภสัช จํากัด 3,000.00

นายภัทรกฤต เจริญสุข 4,725.00 นายภัทรกฤต เจริญสุข 4,725.00

นางสาววราภรณ6 ศรีสัมพันธ6 17,655.00 นางสาววราภรณ6 ศรีสัมพันธ6 17,655.00

27 ลูกแบดมินตัน จํานวน 24 หลอด        17,000.00         17,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห7างหุ7นส�วนจํากัด กีฬาตรานกแก7ว       16,800.00 ห7างหุ7นส�วนจํากัด กีฬาตรานกแก7ว          16,800.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-025/2562 ลว. 16/1/62

28 พวงมาลัย จํานวน 1 พวง 3,600.00        3,600.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร7านภาณุมาศ 1,100.00       ร7านภาณุมาศ 1,100.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-026/2562 ลว. 16/1/62

29 เช�าพื้นที่ ชั้น 24  ระยะเวลา 24 เดือน 4,000,000.00   3,934,401.54    
การเช�า

อสังหาริมทรัพย6 ข7อ 

93 (2)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย6บางกอก 3,934,401.54 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย6บางกอก 3,934,401.54    ราคาต่ําสุด บันทึกข7อตกลง ลว.16/1/62

30 พวงมาลัย จํานวน 1 พวง 1,000.00        1,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร7านภาณุมาศ 600.00          ร7านภาณุมาศ 600.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-027/2562 ลว. 17/1/62

31 กระเช7าผลไม7 จํานวน 4 กระเช7า         6,000.00           6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟู?ดรีเทล จํากัด 5,848.06       บริษัท เซ็นทรัลฟู?ดรีเทล จํากัด 5,848.06          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-028/2562 ลว. 17/1/62

32 กล�องระบบตัดต�อน้ํา FLC เครื่องกรองน้ําดื่ม พร7อมติดตั้ง         1,000.00           1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บีบีเค โซลูชั่น จํากัด 963.00          บริษัท บีบีเค โซลูชั่น จํากัด 963.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-029/2562 ลว. 17/1/62

บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จํากัด     166,920.00

บริษัท วัน เอ็นเตอร6ไพรส6 โซลูชั่น จํากัด     197,736.00

34
โทรศัพท6สํานักงาน แบบคีย6 6 ปุiม พร7อมค�าบริการในการ 

Set Program และปล�อยสัญญาณ จํานวน 5 เครื่อง
35,000.00       34,775.00        

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โฟร6สตาร6 เนทเวอร6ค จํากัด 34,775.00      บริษัท โฟร6สตาร6 เนทเวอร6ค จํากัด 34,775.00         ราคาต่ําสุด 2001/2562 ลว. 20/1/62

35 ออกแบบและผลิตอินโฟกราฟZกส6 98,000.00       98,000.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอนเนคท6 กรุQป จํากัด 98,000.00      บริษัท คอนเนคท6 กรุQป จํากัด 98,000.00         ราคาต่ําสุด บร.001/2562 ลว. 21/1/62

36 ตรายาง จํานวน 2 อัน 2,200.00        2,200.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด6 ออฟฟZศ ซัพพลาย จํากัด 1,369.60       บริษัท พรีเมี่ยม แอนด6 ออฟฟZศ ซัพพลาย จํากัด 1,369.60          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-035/2562 ลว. 22/1/62

37 Pocket WIFI จํานวน 1 อัน 2,500.00        2,500.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แอดวานซ6ไวร6เลส เน็ทเวอร6ด จํากัด 1,490.00       บริษัท แอดวานซ6ไวร6เลส เน็ทเวอร6ด จํากัด 1,490.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-036/2562 ลว. 22/1/62

2003/2562 ลว. 17/1/6233 คอมพิวเตอร6โนQตบุ7ค จํานวน 6 เครื่อง 200,000.00     182,970.00       
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จํากัด        166,920.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-024/2562 ลว. 16/1/6240,000.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด26 หน7ากากกันฝุiน PM 2.5 40,000.00       



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง
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ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ!าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ!าง ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

38 กระเช7าผลไม7 จํานวน 1 กระเช7า 1,500.00        1,500.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู?ดแลนด6ซุปเปอร6เซ็นเตอร6มาเก็ต จํากัด 1,478.25       บริษัท ฟู?ดแลนด6ซุปเปอร6เซ็นเตอร6มาเก็ต จํากัด 1,478.25          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-037/2562 ลว. 22/1/62

39 ไฟฉุกเฉิน สําหรับสํานักงานเขตภาคเหนือตอนล�าง 6,000.00        6,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พี แอล อิเลคทริคอล เทรดดิ้ง จํากัด 5,599.99 บริษัท พี แอล อิเลคทริคอล เทรดดิ้ง จํากัด 5,599.99 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 2-007/2562 ลว. 22/1/62

40
จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ6เครือข�าย RM เพื่อการค้ํา

ประกัน TCG Lanna Fun Run #1
99,940.00 99,940.00        

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายกมล  ปZtนมาศ 99,940.00      นายกมล  ปZtนมาศ 99,940.00         ราคาต่ําสุด 1003/2562 ลว. 22/1/62

บริษัท จเด็จ คอนสตรัคชั่น จํากัด 452,368.72    

บริษัท ซี.เอ็น.เค คัลเลอร6 อิงค6 จํากัด 460,243.38    

42
รื้อถอน ซ�อมแซมปรับปรุง งานระบบและชุดเฟอร6นิเจอร6 

สํานักงานเขตภาคเหนือตอนล�าง (เดิม)
       25,000.00         22,900.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สหแสงทอง เฟอร6นิเจอร6 จํากัด       22,900.00 บริษัท สหแสงทอง เฟอร6นิเจอร6 จํากัด          22,900.00 ราคาต่ําสุด 1004/2562 ลว. 23/1/62

บริษัท สตาร6บัคส6 คอฟฟut (ประเทศไทย) จํากัด 3,825.00       บริษัท สตาร6บัคส6 คอฟฟut (ประเทศไทย) จํากัด 1,915.00          

ห7างหุ7นส�วนจํากัด ชีสเค7กเฮ7าส6 1,240.00       ห7างหุ7นส�วนจํากัด ชีสเค7กเฮ7าส6 1,240.00          

Bakery Treasury Co.,Ltd 2,054.00       Bakery Treasury Co.,Ltd 2,054.00          

44 หนังสือพิมพ6ประจําส�วนกลาง บสย. ประจําเดือน ก.พ.62 1,150.00        1,150.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ�งโรฒณ6บริการ (2525) จํากัด 1,150.00       บริษัท รุ�งโรฒณ6บริการ (2525) จํากัด 1,150.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-040/2562 ลว. 24/1/62

45 กระเช7าผลไม7 จํานวน 11 กระเช7า 16,500.00       16,500.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟู?ดรีเทล จํากัด 15,631.77      บริษัท เซ็นทรัลฟู?ดรีเทล จํากัด 15,631.77         ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-042/2562 ลว. 24/1/62

46 นามบัตร จํานวน 38 กล�อง 12,900.00       8,132.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว6 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 8,132.00       บริษัท วัน โอ ไฟว6 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 8,132.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-043/2562 ลว. 24/1/62

47 ผู7สอบทานด7านภาษาอังกฤษ 1,000.00        1,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายเกรียงศักดิ์ ดอนสกุล 800.00 นายเกรียงศักดิ์ ดอนสกุล 800.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-045/2562 ลว. 25/1/62

48 พวงมาลัย จํานวน 3 พวง 3,300.00                  3,300.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร7านภาณุมาศ        1,000.00 ร7านภาณุมาศ           1,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-046/2562 ลว. 25/1/62

49 พวงมาลัย จํานวน 5 พวง 5,000.00        5,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร7านภาณุมาศ 4,550.00       ร7านภาณุมาศ 4,550.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-047/2562 ลว. 25/1/62

บร.จซ. 1-039/2562 ลว. 23/1/6225,000.00       25,000.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด

ราคาต่ําสุด บร.003/2562 ลว. 23/1/62
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
495,756.20       452,368.72       บริษัท จเด็จ คอนสตรัคชั่น จํากัด

43 ค�ารับรอง

41 ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 24 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร6 2 500,000.00     
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50
การบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร6แม�ข�าย IBM 

Blade Sever (HS23) ระยะเวลา 1 ปu
82,000.00       81,320.00        

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 81,320.00      บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 81,320.00         ราคาต่ําสุด บร.004/2562 ลว. 25/1/62

51 ตู7กรองน้ําดื่ม จํานวน 1 เครื่อง 25,000.00       25,000.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟZลเตอร6 มาร6ท จํากัด 19,900.00 บริษัท ฟZลเตอร6 มาร6ท จํากัด 19,900.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 2-008/2562 ลว. 25/1/62

52
ผลิตป?ายสติ๊กเกอร6 เพิ่มเติม พร7อมเปลี่ยนแปลง โยกย7าย 

ป?ายสติ๊กเกอร6เดิม ภายในสํานักงานใหญ� บสย.
20,700.00       20,650.00        

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห7างหุ7นส�วนสามัญ ไดมอนด6 บีเค พลัส 20,650.00      ห7างหุ7นส�วนสามัญ ไดมอนด6 บีเค พลัส 20,650.00         ราคาต่ําสุด 1005/2562 ลว. 28/1/62

53 พวงหรีด พร7อมจัดส�ง จํานวน 1 พวง 1,850.00 1,850.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร7าน Flower Stylist 1,850.00       ร7าน Flower Stylist 1,850.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-049/2562 ลว. 28/1/62

54 โทรศัพท6เคลื่อนที่ จํานวน 2 เครื่อง 5,000.00        5,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทีจี เซลลูล�าร6เวิลด6 จํากัด 3,980.00 บริษัท ทีจี เซลลูล�าร6เวิลด6 จํากัด 3,980.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 2-010/2562 ลว. 28/1/62

55 เครื่องเขียนและอุปกรณ6สิ้นเปลือง จํานวน 5 รายการ 4,800.00        4,545.96          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 4,545.96       บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 4,545.96          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-048/2562 ลว. 29/1/62

56 ซองขาว ขนาด A4 จํานวน 8000 ซอง 48,000.00       34,240.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ6ล7านคํา จํากัด 34,240.00 บริษัท โรงพิมพ6ล7านคํา จํากัด 34,240.00 ราคาต่ําสุด 1006/2562 ลว. 29/1/62

57 พวงมาลัย จํานวน 1 พวง 1,100.00        1,100.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร7านภาณุมาศ 750.00 ร7านภาณุมาศ 750.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-053/2562 ลว. 29/1/62

58 ช�อดอกไม7 จํานวน 3 ช�อ         4,500.00           4,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร6) จํากัด        4,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร6) จํากัด           4,500.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-054/2562 ลว. 29/1/62

59 ค�ารับรอง 5,000.00 5,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สตาร6บัคส6 คอฟฟut (ประเทศไทย) จํากัด 675.00          บริษัท สตาร6บัคส6 คอฟฟut (ประเทศไทย) จํากัด 675.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-055/2562 ลว. 29/1/62

บริษัท แอดวานซ6 โซลูชั่น แอนด6 เทคโนโลยี่ จํากัด 690,000.00    

บริษัท ทูเอ็น คอมพิวเตอร6 จํากัด 700,000.00    

61 ผงหมึก จํานวน 9 รายการ 46,500.00 44,084.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟZต ซัพพลาย จํากัด 44,084.00      บริษัท เอ.เค ออฟฟZต ซัพพลาย จํากัด 44,084.00         ราคาต่ําสุด 1007/2562 ลว. 29/1/62

62 เช�าสนามแบดมินตันประจําเดือนมกราคม 2562  4 ครั้ง 1,440.00        1,440.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร6ทแบดคณัสนันท6 1,440.00 คอร6ทแบดคณัสนันท6 1,440.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-056/2562 ลว. 30/1/62

804,750.21       690,000.00       ราคาต่ําสุด บร.002/2562 ลว.29/1/62
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส6 

(e-bidding)

60 บริษัท แอดวานซ6 โซลูชั่น แอนด6 เทคโนโลยี่ จํากัด
อุปกรณ6จัดเก็บข7อมูลส�วนขยาย (Storage Expansion) 

พร7อมติดตั้ง สําหรับศูนย6คอมพิวเตอร6สํารอง
700,000.00     
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63 กระเช7าผลไม7 จํานวน 1 กระเช7า 1,500.00        1,500.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู?ดแลนด6ซุปเปอร6เซ็นเตอร6มาเก็ต จํากัด 1,236.50 บริษัท ฟู?ดแลนด6ซุปเปอร6เซ็นเตอร6มาเก็ต จํากัด 1,236.50 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-057/2562 ลว. 30/1/62

บริษัท ไอที กรุQปเซอร6วิส จํากัด 197,415.00

บริษัท ไซท6 เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท6 จํากัด 258,940.00

65 หน7ากากกันฝุiน PM 2.5 จํานวน 1000 ชิ้น 50,000.00       50,000.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายไกรวีรน6  ลีละพณิชย6 24,000.00      นายไกรวีรน6  ลีละพณิชย6 24,000.00         ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-058/2562 ลว. 31/1/62

66
การเช�าใช7บริการวงจรเครือข�ายความเร็วสูง แบบ MPLS 

ระยะเวลา 1 ปu
52,100.00       52,002.00        

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 52,002.00      บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 52,002.00         ราคาต่ําสุด บร.005/2562 ลว. 31/1/62

67 เครื่องวัดฝุiนละอองในอากาศ (Particle Counter) 18,000.00       18,000.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอฟเวอร6เทค จํากัด 16,050.00 บริษัท เอฟเวอร6เทค จํากัด 16,050.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 2-011/2562 ลว. 31/1/62

บร.006/2562 ลว. 30/1/62197,415.00 ราคาต่ําสุด
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
258,940.00       

การบริการบํารุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย6คอมพิวเตอร6 

ระยะเวลา 1 ปu
บริษัท ไอที กรุQปเซอร6วิส จํากัด260,000.00     64


