
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1 ค�ารับรอง ฝ�าย พบ. 2,000.00                      2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห�างหุ�นส�วนจํากัด วิภาสวนกุหลาบ          1,770.00 ห�างหุ�นส�วนจํากัด วิภาสวนกุหลาบ          1,770.00 ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-001/2563 ลว. 2/1/63

บง.จซ. 1-003/2563 ลว. 6/1/63

2 USB Token Key จํานวน 2 อัน            4,260.00            4,260.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด          4,258.60 บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด          4,258.60 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-002/2563 ลว. 6/1/63

3 ปAาย Mock Up จํานวน 8 ปAาย            5,000.00            5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพFล�านคํา จํากัด          3,809.20 บริษัท โรงพิมพFล�านคํา จํากัด          3,809.20 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-004/2563 ลว. 6/1/63

4 กระเช�าผลไม� จํานวน 6 กระเช�า           12,000.00          12,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูAดรีเทล จํากัด 11,639.17        บริษัท เซ็นทรัลฟูAดรีเทล จํากัด 11,639.17        ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-005/2562 ลว. 6/1/63

5 ค�ารับรอง ฝ�าย ทบ. 2,000.00                      2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด             749.00 บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด             749.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-006/2563 ลว. 7/1/63

6 ไส�กรองน้ําดื่ม จํานวน 2 ชุด 6,000.00                      6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟOลเตอรF มารFท จํากัด          5,440.00 บริษัท ฟOลเตอรF มารFท จํากัด          5,440.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-008/2563 ลว. 7/1/63

7
เครื่องคอมพิวเตอรF จํานวน 1 เครื่อง 

และเครื่องคอมพิวเตอรF Note Book จํานวน 1 เครื่อง
90,000.00                   89,880.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอ็นเตอรFไพรสF โซลูชั่นสF จํากัด         89,880.00 บริษัท วัน เอ็นเตอรFไพรสF โซลูชั่นสF จํากัด         89,880.00 ราคาต่ําสุด บง. 002/2563 ลว. 7/1/63

บริษัท แฮปปTUไทมF คอรFเปอเรชั่น จํากัด       499,690.00

บริษัท ยูนิคอรFน แอดเวอรFไทซิ่ง จํากัด       651,630.00

9 ค�ากรีนฟT 12,400.00                   12,400.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ็ม บี เค เอ็นเตอรFไพร�ส จํากัด          4,000.00 บริษัท เอ็ม บี เค เอ็นเตอรFไพร�ส จํากัด          4,000.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-009/2563 ลว. 8/1/63

10 ค�ารับรอง ฝ�าย สอ. 1,500.00                      1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห�างหุ�นส�วนจํากัด มนตFมอนเต�             210.00 ห�างหุ�นส�วนจํากัด มนตFมอนเต�             210.00 ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-010/2563 ลว. 9/1/63

บง.จซ. 1-015/2563 ลว. 14/1/63

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด       577,628.80

บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด       639,900.00

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)       598,810.52

12 พวงมาลัย จํานวน 1 พวง 1,500.00                      1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร�านปWญญา มะลิหอม             800.00 ร�านปWญญา มะลิหอม             800.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-011/2563 ลว. 10/1/63

บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จํากัด          9,009.40 บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จํากัด          9,009.40

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          9,695.06 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          9,695.06

14 หลอดไฟ จํานวน 120 หลอด 10,000.00                   10,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
เอเซียการไฟฟAา          8,159.82 เอเซียการไฟฟAา          8,159.82 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-013/2563 ลว. 10/1/63

บริษัท แฮปปTUไทมF คอรFเปอเรชั่น จํากัด       499,690.00 ราคาต่ําสุด บง. 1-001/2563 ลว. 7/1/638
เช�าปAายประชาสัมพันธF ระยะเวลา 2 เดือน

จํานวน 1 งาน
500,000.00        575,660.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

11       577,628.80

ของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร�างวัฒนธรรมองคFกร

และการจัดการความรู�ในองคFกร จํานวน 6 รายการ
13 24,000.00          18,704.46

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บง.จซ. 1-012/2563 ลว. 13/1/63

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บง. 001/2563 ลว. 9/1/63แท็บเล็ต จํานวน 28 เครื่อง 650,000.00                648,856.13

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสF

(e-bidding)

ราคาต่ําสุด

ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มกราคม 2563

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

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

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มกราคม 2563

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

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

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัท ทรอปOคานา ออยลF จํากัด         11,200.00 บริษัท ทรอปOคานา ออยลF จํากัด         11,200.00 1001/2563 ลว. 16/1/63

บริษัท ชาฉุยฟง จํากัด          5,890.00 บริษัท ชาฉุยฟง จํากัด          5,890.00

บริษัท กรีนเดยF โกลบอล จํากัด          7,899.81 บริษัท กรีนเดยF โกลบอล จํากัด          7,899.81

บริษัท ดอยช�าง โฮลดิ้ง คอรFปอเรชั่น จํากัด         17,098.60 บริษัท ดอยช�าง โฮลดิ้ง คอรFปอเรชั่น จํากัด         17,098.60 1002/2563 ลว. 16/1/63

16 กระเช�าผลไม� จํานวน 3 กระเช�า 6,000.00           6,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูAดรีเทล จํากัด 5,623.00         บริษัท เซ็นทรัลฟูAดรีเทล จํากัด 5,623.00         ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-016/2563 ลว. 14/1/63

17 นามบัตร จํานวน 23 กล�อง           11,500.00            6,099.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟวF ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด          6,099.00 บริษัท วัน โอ ไฟวF ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด          6,099.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-017/2563 ลว. 14/1/63

18
ออกแบบและควบคุมงานก�อสร�าง การปรับปรุงตกแต�ง

สํานักงานเขตนครหลวง จํานวน 1 งาน
        200,000.00         205,000.00

งานจ�างออกแบบ

หรือควบคุมงาน

ก�อสร�าง วิธี

เฉพาะเจาะจง  

มาตรา 82 (2)

บริษัท หนึ่งแปด ดีไซนF จํากัด       199,020.00 บริษัท หนึ่งแปด ดีไซนF จํากัด       199,020.00 ราคาต่ําสุด บง. 003/2563 ลว. 17/1/63

19 ตรายาง จํานวน 11 อัน 11,000.00                   11,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนดF ออฟฟOศ ซัพพลาย จํากัด          5,312.55 บริษัท พรีเมี่ยม แอนดF ออฟฟOศ ซัพพลาย จํากัด          5,312.55 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-019/2563 ลว. 14/1/63

20 กระเช�าผลไม� จํานวน 3 กระเช�า 6,000.00                      6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูAดรีเทล จํากัด          5,874.16 บริษัท เซ็นทรัลฟูAดรีเทล จํากัด          5,874.16 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-020/2563 ลว. 16/1/63

21 ใบเสร็จรับเงิน จํานวน 50,000 ใบ 50,000.00                   43,870.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดาต�าโปรดักสF ทอปปWง ฟอรFม จํากัด         43,870.00 บริษัท ดาต�าโปรดักสF ทอปปWง ฟอรFม จํากัด         43,870.00 ราคาต่ําสุด 1003/2563 ลว. 16/1/63

บริษัท ศรีวัฒนมงคล จํากัด             350.00 บริษัท ศรีวัฒนมงคล จํากัด             350.00

ร�านมิตรโอชา          2,950.00 ร�านมิตรโอชา          2,950.00

ห�องอาหารมันตรา         15,385.00 ห�องอาหารมันตรา         15,385.00

นายพรชัย ขุนบํารุง          7,500.00 นายพรชัย ขุนบํารุง          7,500.00

23 เช�าสนามบาสเกตบอล จํานวน 2 ชั่วโมง 2,400.00                      2,400.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซอคเก�อรFโปร แบงคFคaอกซF จํากัด          1,900.00 บริษัท ซอคเก�อรFโปร แบงคFคaอกซF จํากัด          1,900.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-022/2563 ลว. 17/1/63

บิลเงินสด             325.00 บิลเงินสด             325.00
ร�าน 2019          1,000.00 ร�าน 2019          1,000.00
ร�านอาหารเปOดไฟ             760.00 ร�านอาหารเปOดไฟ             760.00
บิลเงินสด             420.00 บิลเงินสด             420.00
บิลเงินสด             720.00 บิลเงินสด             720.00
ห�องอาหารมันตรา          1,355.00 ห�องอาหารมันตรา          1,355.00

25 ผลไม� จํานวน 1 ชุด 1,000.00                      1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เดอะมอลลF กรุaป จํากัด             899.00 บริษัท เดอะมอลลF กรุaป จํากัด             899.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-024/2563 ลว. 17/1/63

24

22

15 52,700.00                   52,700.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด

10,000.00          ค�ารับรอง ฝ�าย สอ.

บง.จซ. 1-014/2563 ลว. 14/1/63ของที่ระลึก จํานวน 6 รายการ

ค�ารับรอง และเช�ารถตู� 8 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน          38,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด38,000.00          บง.จซ. 1-021/2563 ลว.16/1/63

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
         10,000.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-023/2563 ลว. 17/1/63



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มกราคม 2563

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

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

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

26 ปAายโปสเตอรFวิสัยทัศนFและพันธกิจ จํานวน 11 แผ�น 8,000.00                      6,901.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพFล�านคํา จํากัด          6,901.50 บริษัท โรงพิมพFล�านคํา จํากัด          6,901.50 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-025/2563 ลว. 20/1/63

27 ค�ารับรอง ฝ�าย ทบ. 1,000.00                      1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด             775.00 บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด             775.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-027/2563 ลว. 20/1/63

28 กระเช�าผลไม� จํานวน 1 กระเช�า 1,500.00           1,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูAดแลนดFซุปเปอรFมารFเก็ต จํากัด 1,280.50 บริษัท ฟูAดแลนดFซุปเปอรFมารFเก็ต จํากัด 1,280.50 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-029/2563 ลว. 20/1/63

29 ค�ารับรอง ฝ�าย พบ.            5,000.00            5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เกรฮาวดF คาเฟ� จํากัด          3,598.00 บริษัท เกรฮาวดF คาเฟ� จํากัด          3,598.00 ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-030/2563 ลว. 21/1/63

บง.จซ. 1-034/2563 ลว. 22/1/63

30 สาย Jumper Wire จํานวน 1 ม�วน 1,400.00           1,391.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โฟรFสตารF เนทเวอรFค จํากัด 1,391.00         บริษัท โฟรFสตารF เนทเวอรFค จํากัด 1,391.00         ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-031/2563 ลว. 21/1/63

บริษัท หนึ่งแปด ดีไซนF จํากัด 363,800.00      

บริษัท เอทีเอ็น ทีม จํากัด
ไม�ผ�านคุณสมบัติ

ผู�ยื่นข�อเสนอ

32 นามบัตร จํานวน 40 กล�อง 12,000.00          12,000.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟวF ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 8,560.00         บริษัท วัน โอ ไฟวF ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 8,560.00         ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-032/2563 ลว. 22/1/63

นายบุญส�ง จําปาสุข 2,100.00         นายบุญส�ง จําปาสุข 2,100.00         

นางสาวลักษณาภรณF ปOติเจริญ 2,400.00         นางสาวลักษณาภรณF ปOติเจริญ 2,400.00         

34 หน�ากากกันฝุ�น PM 2.5 จํานวน 1,000 ชิ้น 50,000.00          50,000.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางขวัญใจ ลาภเจริญชัย 30,000.00        นางขวัญใจ ลาภเจริญชัย 30,000.00        ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-037/2563 ลว. 23/1/63

35 ปลั๊กไฟเต�ารับชนิด 3 ขาเสียบ จํานวน 10 อัน 5,000.00                      5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
เอเซียการไฟฟAา          2,824.80 เอเซียการไฟฟAา          2,824.80 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-038/2563 ลว. 23/1/63

36
หนังสือพิมพFประจําส�วนกลาง ประจําเดือนกุมภาพันธF

จํานวน 47 ฉบับ
875.00                           875.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ�งโรฒณFบริการ (2525) จํากัด             875.00 บริษัท รุ�งโรฒณFบริการ (2525) จํากัด             875.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-039/2563 ลว. 23/1/63

37
สมุดเสนอเซ็น จํานวน 3 เล�ม และตรายางหมึกในตัว

จํานวน 3 อัน
2,020.00           2,010.02           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 2,010.02         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 2,010.02         ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-040/2563 ลว. 27/1/63

38 ค�ารับรอง ฝ�าย กส.2 5,000.00                      5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร�านข�าวต�มโกเซี้ย             975.00 ร�านข�าวต�มโกเซี้ย             975.00 ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-028/2563 ลว. 20/1/62

บง.จซ. 1-042/2563 ลว. 27/1/63

39 กระดาษคองเกอเร�อรF จํานวน 3 แพ็ค 1,200.00                      1,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท 555 เปเปอรFพลัส จํากัด             960.00 บริษัท 555 เปเปอรFพลัส จํากัด             960.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-043/2563 ลว. 27/1/63

ออกแบบและควบคุมงานก�อสร�าง การปรับปรุงตกแต�ง

สํานักงานใหญ� บสย.
31 400,000.00        

ผลไม� จํานวน 25 ชุด33 15,000.00          15,000.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-036/2563 ลว. 23/1/63

310,500.00        

งานจ�างออกแบบ

หรือควบคุมงาน

ก�อสร�าง วิธี

ประกาศเชิญชวน

ทั่วไป มาตรา 80

บริษัท หนึ่งแปด ดีไซนF จํากัด 363,800.00      ราคาต่ําสุด บง. 004/2563 ลว. 21/1/63



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มกราคม 2563

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

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

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

40 นามบัตร จํานวน 17 กล�อง 4,250.00                      3,638.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟวF ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด          3,638.00 บริษัท วัน โอ ไฟวF ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด          3,638.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-044/2563 ลว. 27/1/63

41 จ�างผู�คํานวณผลประโยชนFพนักงาน จํานวน 1 งาน 80,000.00                   80,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ศูนยFบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรF         80,000.00 ศูนยFบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรF         80,000.00 ราคาต่ําสุด 1004/2563 ลว. 28/1/63

42
จ�างบริหารจัดการ Line Official Account 

ระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 1 งาน
25,000.00                   21,726.24

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดิโทโลจี จํากัด         21,726.24 บริษัท ดิโทโลจี จํากัด         21,726.24 ราคาต่ําสุด บง. 1-002/2563 ลว. 28/1/63

บริษัท การะเกด เอ็นเทอรFเทนเม�นทF จํากัด       346,680.00

บริษัท เอทูเอ็มซาวดF แอนดFโปรดักชั่น จํากัด       445,548.00

44 น้ําดื่ม บสย. จํานวน 1,240 แพ็ค 62,000.00                   59,706.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สเปซ วอเตอรF จํากัด         59,706.00 บริษัท สเปซ วอเตอรF จํากัด         59,706.00 ราคาต่ําสุด 1006/2563 ลว. 29/1/63

45
บัตรเข�า-ออก อาคารชาญอิสสระทาวเวอรF 2 

จํานวน 20 ใบ
2,000.00                      2,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นิติบุคคลอาคารชุด ชาญอิสสระทาวเวอรF 2          2,000.00 นิติบุคคลอาคารชุด ชาญอิสสระทาวเวอรF 2          2,000.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-047/2563 ลว. 29/1/63

46 เช�ารถตู�ปรับอากาศ พร�อมคนขับ จํานวน 2 คัน 4,000.00                      4,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพยFเจริญ แทรเวล (2007) จํากัด          4,000.00 บริษัท ทรัพยFเจริญ แทรเวล (2007) จํากัด          4,000.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-049/2563 ลว. 29/1/63

บริษัท เมด ฟอรF เม�าธF คาเฟ จํากัด             240.00 บริษัท เมด ฟอรF เม�าธF คาเฟ จํากัด             240.00

ร�าน Coffee Art             290.00 ร�าน Coffee Art             290.00

48 แฟAมหีบเพลง จํานวน 6 แฟAม 2,000.00                      1,920.03
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          1,920.03 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          1,920.03 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-052/2563 ลว. 30/1/63

49 กระดานไวทFบอรFด จํานวน 1 ชุด 5,000.00                      4,470.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          4,470.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          4,470.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-053/2563 ลว. 31/1/63

50 นามบัตร จํานวน 2 กล�อง 600.00                           428.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟวF ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด             428.00 บริษัท วัน โอ ไฟวF ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด             428.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-054/2563 ลว. 31/1/63

51

เลนสFกล�อง พร�อม Filter จํานวน 1 ชุด , กระเปtากล�อง

จํานวน 1 ใบ , SDXC ความจุไม�น�อยกว�า 256 GB 

จํานวน 1 ชิ้น และ Filter ขนาด 49 mm. จํานวน 1 ชิ้น

20,000.00                   19,130.53
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จํากัด         19,130.53 บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จํากัด         19,130.53 ราคาต่ําสุด 2001/2563 ลว. 31/1/63

52
เช�าอาคารสํานักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล�าง 1
756,000.00                756,000.00

การเช�า

อสังหาริมทรัพยF

ข�อ 93 (2)

นางสาวจันทรFเพ็ญ รังษีกาญจนFส�อง       756,000.00 นางสาวจันทรFเพ็ญ รังษีกาญจนFส�อง       756,000.00 ราคาต่ําสุด บง. 1-003/2563 ลว. 31/1/63

ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-050/2563 ลว. 29/1/63ค�ารับรอง ฝ�าย สพ.47 5,000.00                      5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

จ�างออแกไนซFเซอรFจัดงานพิธีลงนามบันทึกข�อตกลงความ

ร�วมมือ มาตรการ "ต�อเติม เสริมทุน SMEs สร�างไทย" และ

งานแถลงข�าว "ต�อเติม เสริมทุน SMEs สร�างไทย ตัวเบา

ไร�แผล มีอนาคต" จํานวน 1 งาน

43 350,000.00        396,114.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท การะเกด เอ็นเทอรFเทนเม�นทF จํากัด       346,680.00 ราคาต่ําสุด 1005/2563 ลว. 28/1/63


