
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1 กระเช�าผลไม� จํานวน 12 กระเช�า 18,000.00                  18,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟู)ดรีเทล จํากัด        17,226.28 บริษัท เซ็นทรัลฟู)ดรีเทล จํากัด        17,226.28 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-566/2562 ลว. 1/10/62

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด    1,285,000.00

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส6 จํากัด (มหาชน)    1,290,000.00

3 กระเช�าผลไม� จํานวน 2 กระเช�า 4,000.00                      4,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟู)ดรีเทล จํากัด          3,377.71 บริษัท เซ็นทรัลฟู)ดรีเทล จํากัด          3,377.71 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-569/2562 ลว. 2/10/62

บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จํากัด       125,190.00

บริษัท วัน เอ็นเตอร6ไพรส6 โซลูชั่น จํากัด       186,715.00

5 เครื่องกฐินพระราชทาน จํานวน 6 รายการ 20,000.00                  20,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวนงนภัส เตอุตรวง        17,700.00 นางสาวนงนภัส เตอุตรวง        17,700.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-570/2562 ลว. 3/10/62

6 สาย HDMI TO VGA จํานวน 1 เส�น              390.00              390.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร�าน ONE INNOVATION            390.00 ร�าน ONE INNOVATION            390.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-573/2562 ลว. 4/10/62

7
ชุดของขวัญผลิตภัณฑ6จากน้ํามันมะพร�าว 

จํานวน 100 ชุด
         70,000.00          56,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรอปOคานา ออยล6 จํากัด 56,000.00       บริษัท ทรอปOคานา ออยล6 จํากัด 56,000.00       ราคาต่ําสุด 1085/2562 ลว. 4/10/62

Decathlon (Thailand) Co.,Ltd        30,000.00 Decathlon (Thailand) Co.,Ltd        30,000.00

นายสิทธิชัย วิชิตพัชรกุล        15,000.00 นายสิทธิชัย วิชิตพัชรกุล        15,000.00

บริษัท เดอะแพรคทิเคิล โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)       263,220.00

บริษัท วัน เอ็นเตอร6ไพรส6 โซลูชั่น จํากัด       349,150.00

10 บริการบํารุงรักษาระบบคํานวณรายได� ระยะเวลา 1 ป] 50,000.00                  47,936.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ6โปร แอดวานซ6 จํากัด        47,936.00 บริษัท มิกซ6โปร แอดวานซ6 จํากัด        47,936.00 ราคาต่ําสุด บร. 087/2562 ลว. 7/10/62

11 ผลิตป)ายไวนิล จํานวน 12 ป)าย พร�อมติดตั้ง 15,000.00                  13,803.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีซันส6 เวิลด6 จํากัด        13,803.00 บริษัท ซีซันส6 เวิลด6 จํากัด        13,803.00 ราคาต่ําสุด 1086/2562 ลว. 7/10/62

กาแฟคั่วดริป จํานวน 720 กล^อง 90,000.00         

ถั่วแมคคาเดเมียจํานวน 360 กระป̀อง 100,000.00        

13 ชุดชาอูหลง จํานวน 100 ชุด 39,000.00         29,450.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ชาฉุยฟง จํากัด 29,450.00       บริษัท ชาฉุยฟง จํากัด 29,450.00       ราคาต่ําสุด 1088/2562 ลว. 8/10/62

14

ชุดผักผลไม�อบกรอบ (เซ็ท VIP ระดับสูง) จํานวน 100 

ชุด และชุดผักผลไม�อบกรอบ (เซ็ท VIP ระดับกลาง) 

จํานวน 360 ชุด

55,300.00                  55,126.40
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท กรีนเดย6 โกลบอล จํากัด        55,126.40 บริษัท กรีนเดย6 โกลบอล จํากัด        55,126.40 ราคาต่ําสุด 1089/2562 ลว. 8/10/62

บริการบํารุงรักษาซอฟต6แวร6 Vmware ระยะเวลา 1 ป]9 400,000.00                330,148.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เดอะแพรคทิเคิล โซลูชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด      263,220.00 บร. 086/2562 ลว. 7/10/62

บริการบํารุงรักษาอุปกรณ6ฮาร6ดแวร6คอมพิวเตอร6

ของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP)
2 1,290,000.00          1,270,000.00

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส6

(e-bidding)

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด    1,260,000.00 ราคาต่ําสุด บร. 083/2562 ลว. 1/10/62

ราคาต่ําสุด บร. 085/2562 ลว. 2/10/62
บริการบํารุงรักษา Tape Library IBM TS3200

ระยะเวลา 1 ป]
        149,639.50

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จํากัด       125,190.00

กระเป̀าเป) พร�อมจัดจ�างปnกโลโก� บสย. จํานวน 300 ใบ8 45,000.00                  45,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-576/2562 ลว. 7/10/62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

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

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

4 150,000.00        

12
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดอยช�าง โฮลดิ้ง คอร6ปอเรชั่น จํากัด        162,939.60       162,939.60 บริษัท ดอยช�าง โฮลดิ้ง คอร6ปอเรชั่น จํากัด       162,939.60 ราคาต่ําสุด 1087/2562 ลว. 8/10/62



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

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

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู)ดแลนด6ซุปเปอร6มาร6เก็ต จํากัด          1,471.75 บริษัท ฟู)ดแลนด6ซุปเปอร6มาร6เก็ต จํากัด          1,471.75 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-579/2562 ลว. 9/10/62

16 เอกสารผลิตภัณฑ6 PGS8 จํานวน 500 ชุด 2,500.00                      2,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห�างหุ�นส^วนจํากัด วสุ กpอปป]q 1995          2,140.00 ห�างหุ�นส^วนจํากัด วสุ กpอปป]q 1995          2,140.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-580/2562 ลว. 9/10/62

นางสาวอัมพร วงศ6สุริยา            840.00 นางสาวอัมพร วงศ6สุริยา            840.00

โปรกpอปป]q มข.            420.00 โปรกpอปป]q มข.            420.00

นายวสันต6 งามกระจ^าง          3,000.00 นายวสันต6 งามกระจ^าง          3,000.00

นายเดชาวัต เมืองมุงคุณ          3,650.00 นายเดชาวัต เมืองมุงคุณ          3,650.00

18 แจกันดอกไม�สด จํานวน 1 แจกัน 1,500.00                      1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร6) จํากัด          1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร6) จํากัด          1,500.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-582/2562 ลว. 9/10/62

19 โทรศัพท6สํานักงาน จํานวน 10 เครื่อง 6,500.00                      5,899.98
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          5,899.98 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          5,899.98 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-583/2562 ลว. 9/10/62

นายสมนึก พลศักดิ์ 26,600.00 นายสมนึก พลศักดิ์ 26,600.00

บริษัท ดอยช�าง โฮลดิ้ง คอร6ปอเรชั่น จํากัด 5,457.00 บริษัท ดอยช�าง โฮลดิ้ง คอร6ปอเรชั่น จํากัด 5,457.00

บริษัท ชาฉุยฟง จํากัด 7,362.50 บริษัท ชาฉุยฟง จํากัด 7,362.50

นายสันต6 สุวรรณไชยศรี 1,300.00 นายสันต6 สุวรรณไชยศรี 1,300.00

บริษัท ไรซ6มิลล6 จํากัด 1,500.00 บริษัท ไรซ6มิลล6 จํากัด 1,500.00

นางสาวนิตยา วงษ6หุ^น 2,250.00 นางสาวนิตยา วงษ6หุ^น 2,250.00

กรมธนารักษ6 7,495.00 กรมธนารักษ6 7,495.00

21 พวงมาลาดอกไม�แห�ง จํานวน 1 พวง 2,500.00           2,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร6) จํากัด 2,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร6) จํากัด 2,500.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-585/2562 ลว. 10/10/62

นายอนิรุตต6 กันธะวงค6 500.00 นายอนิรุตต6 กันธะวงค6 500.00

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 1,299.95 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 1,299.95

23
คอมพิวเตอร6 จํานวน 5 เครื่อง และเครื่องสํารองไฟ

จํานวน 3 เครื่อง
80,000.00         80,000.00         

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร6 กรุpป จํากัด 59,841.12       บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร6 กรุpป จํากัด 59,841.12       ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-587/2562 ลว. 10/10/62

24 อาหาร จํานวน 1,000 ชุด          30,000.00          30,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายศิโรรัตน6 วงษ6มั่น        30,000.00 นายศิโรรัตน6 วงษ6มั่น        30,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-590/2562 ลว. 10/10/62

บริษัท มิวนิคบุpคเซ็นเตอร6 จํากัด 19,878.00       บริษัท มิวนิคบุpคเซ็นเตอร6 จํากัด 19,878.00       

นายชาคริต ริมพิสอน 3,600.00         นายชาคริต ริมพิสอน 3,600.00         

26 นามบัตร จํานวน 3 กล^อง            1,500.00              963.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว6 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            963.00 บริษัท วัน โอ ไฟว6 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            963.00 คะแนนสูงสุด บร.จซ. 1-591/2562 ลว. 15/10/62

บร.จซ. 1-589/2562 ลว. 15/10/6225 23,600.00         23,600.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด

เช^ารถตู� จํานวน 1 คัน และจัดซื้ออุปกรณ6การเรียน

จํานวน 19 รายการ

60,100.00         60,100.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
20 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-584/2562 ลว. 10/10/62

ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-586/2562 ลว. 10/10/62

ค^าจัดทําเอกสาร จํานวน 742 ชุด , เช^ารถตู� 1 คัน

และค^าจ�างช^างถ̂ายภาพ
17 11,000.00                  11,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(จ)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-581/2562 ลว. 9/10/62

เช^ารถตู� จํานวน 6 คัน , ของที่ระลึก จํานวน 

25 ชิ้น และของขวัญ จํานวน 5 ชิ้น

ซองใส^ป)ายพลาสติกแนวนอน จํานวน 90 อัน , ซอง

ใส^ป)ายพลาสติกแนวตั้ง จํานวน 50 อัน และป)ายไวนิล

จํานวน 1 ป)าย

22 6,800.00           6,800.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

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

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

27 เช^าสนามฟุตบอล ประจําเดือนกันยายน จํานวน 4 ชม. 12,000.00                  12,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม�นท6 จํากัด          6,000.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม�นท6 จํากัด          6,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-595/2562 ลว. 15/10/62

28 อะไหล^เครื่องเจาะกระดาษ จํานวน 1 ชุด 1,100.00                      1,005.80
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส.ฟอร6จูนเทรด จํากัด          1,005.80 บริษัท เอส.เอส.ฟอร6จูนเทรด จํากัด          1,005.80 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-598/2562 ลว. 17/10/62

29 ออกแบบและผลิตแผ^นพับ จํานวน 23,000 ใบ          90,000.00          85,182.70
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฮับ ครีเอชั่น จํากัด        85,182.70 บริษัท ฮับ ครีเอชั่น จํากัด        85,182.70 ราคาต่ําสุด 1090/2562 ลว. 17/10/62

30
ออกแบบและผลิตหนังสือ พิธีถวายผ�าพระกฐิน

จํานวน 300 เล^ม
40,000.00                  39,996.60

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีซันส6 เวิลด6 จํากัด        39,996.60 บริษัท ซีซันส6 เวิลด6 จํากัด        39,996.60 ราคาต่ําสุด 1091/2562 ลว. 17/10/62

31 พวงมาลาดอกไม�แห�ง จํานวน 2 พวง 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. 1-603/2562 ลว. 18/10/62

บริษัท วราภรณ6 สมพงษ6 ฟู)ดส6 จํากัด 13,200.00       บริษัท วราภรณ6 สมพงษ6 ฟู)ดส6 จํากัด 13,200.00       

นายวรพจน6 กุลนิวาต 120.00           นายวรพจน6 กุลนิวาต 120.00           

33 เช^ารถบัสปรับอากาศ จํานวน 3 คัน 24,000.00                  22,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย6เจริญ แทรเวล (2007) จํากัด        22,500.00 บริษัท ทรัพย6เจริญ แทรเวล (2007) จํากัด        22,500.00 ราคาต่ําสุด 1092/2562 ลว. 18/10/62

นางสาวภัทนะรินทร6 วีราวัชร6ถาวรกุล          1,200.00 นางสาวภัทนะรินทร6 วีราวัชร6ถาวรกุล          1,200.00

นายพงศธร สุนทรวิบูลย6          2,000.00 นายพงศธร สุนทรวิบูลย6          2,000.00

35 ของเยี่ยมพนักงาน จํานวน 1 ชุด 1,500.00                      1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู)ดแลนด6ซุปเปอร6มาร6เก็ต จํากัด          1,433.25 บริษัท ฟู)ดแลนด6ซุปเปอร6มาร6เก็ต จํากัด          1,433.25 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-607/2562 ลว. 21/10/62

บริษัท อินเทลลิเจ็นท6 เอ็นเตอร6ไพรส6 คอมพิวติ้ง จํากัด       499,797.00

บริษัท อินฟอร6เมชั่น แอนด6 คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร6คส จํากัด (มหาชน      539,922.00

37
จ�างช^างภาพ สําหรับใช�ในพิธีถวายผ�าพระกฐิน

พระราชทาน บสย. ประจําป] 2562
4,000.00                      4,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายสุขุม ปรีชาพานิช          4,000.00 นายสุขุม ปรีชาพานิช          4,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-608/2562 ลว. 21/10/62

38 จัดทําเอกสาร PGS8 จํานวน 500 ชุด 2,500.00                      2,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห�างหุ�นส^วนจํากัด วสุ กpอปป]q 1995          2,140.00 ห�างหุ�นส^วนจํากัด วสุ กpอปป]q 1995          2,140.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-609/2562 ลว. 21/10/62

39 พัฒนาระบบคํานวณรายได� (เพิ่มเติม) จํานวน 1 งาน 30,000.00                  21,400.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ6โปร แอดวานซ6 จํากัด        21,400.00 บริษัท มิกซ6โปร แอดวานซ6 จํากัด        21,400.00 ราคาต่ําสุด 2030/2562 ลว. 21/10/62

40 นามบัตร จํานวน 2 กล^อง 500.00                          428.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว6 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว6 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            428.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-611/2562 ลว. 22/10/62

41 ชุดหูฟnง Headset จํานวน 3 ชุด 4,815.00                      4,815.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ริช คอมมูนิเคชั่น แอนด6 เทคโนโลยี่ จํากัด          4,815.00 บริษัท ริช คอมมูนิเคชั่น แอนด6 เทคโนโลยี่ จํากัด          4,815.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-612/2562 ลว. 22/10/62

500,000.00        บร. 088/2562 ลว. 21/10/6236         519,859.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อินเทลลิเจ็นท6 เอ็นเตอร6ไพรส6 คอมพิวติ้ง จํากัด

อาหารว̂าง จํานวน 300 ชุด32 15,000.00         15,000.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-604/2562 ลว. 18/10/62

34 6,200.00                      6,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-606/2562 ลว. 21/10/62

จัดทําเอกสาร จํานวน 500 ชุด และค^าจัดจ�าง

ช^างถ̂ายภาพ จํานวน 1 งาน

      499,797.00 ราคาต่ําสุดเช^าใช�บริการระบบ Chatbot จํานวน 1 งาน
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42 ลูกแบดมินตัน จํานวน 25 หลอด 18,000.00                  18,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห�างหุ�นส^วนจํากัด กีฬาตรานกแก�ว        17,500.00 ห�างหุ�นส^วนจํากัด กีฬาตรานกแก�ว        17,500.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-613/2562 ลว. 22/10/62

43 บํารุงรักษาซอฟต6แวร6 Vmware ระยะเวลา 1 ป] 50,000.00                  37,985.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอ็นเตอร6ไพรส6 โซลูชั่น จํากัด        37,985.00 บริษัท วัน เอ็นเตอร6ไพรส6 โซลูชั่น จํากัด        37,985.00 ราคาต่ําสุด บร. 089/2562 ลว. 22/10/62

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร6 จํากัด       360,000.00

บริษัท วาย ซีเลคท6 จํากัด       450,000.00

45 เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 6 รายการ 9,500.00                      8,680.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          8,680.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          8,680.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-617/2562 ลว. 24/10/62

46 พวงมาลัย จํานวน 1 พวง 2,000.00                      2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร�านภาณุมาศ          1,900.00 ร�านภาณุมาศ          1,900.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-619/2562 ลว. 24/10/62

47 แจกันดอกไม� จํานวน 1 แจกัน 3,000.00                      3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวลัดดา ซูสุวรรณ          3,000.00 นางสาวลัดดา ซูสุวรรณ          3,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-620/2562 ลว. 24/10/62

48
หนังสือพิมพ6ส^วนกลาง บสย. ประจําเดือนพฤศจิกายน

จํานวน 83 ฉบับ
1,890.00                      1,890.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ^งโรฒน6บริการ (2525) จํากัด          1,890.00 บริษัท รุ^งโรฒน6บริการ (2525) จํากัด          1,890.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-621/2562 ลว. 24/10/62

49 ของที่ระลึก จํานวน 30 ชิ้น 1,500.00                      1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวชญาณ6พัฒน6 เอี่ยมแสง            900.00 นางสาวชญาณ6พัฒน6 เอี่ยมแสง            900.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-622/2562 ลว. 24/10/62

50 เครื่องแบบพนักงานชายและหญิง จํานวน 3 คน 6,500.00                      5,949.20
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พาวเวอร6 นาว จํากัด          5,949.20 บริษัท พาวเวอร6 นาว จํากัด          5,949.20 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-623/2562 ลว. 24/10/62

ร�านมุ̂ยกี่โอชา            640.00 ร�านมุ̂ยกี่โอชา            640.00

บริษัท สวนผัก จํากัด          1,138.50 บริษัท สวนผัก จํากัด          1,138.50

นายธนาพงศ6 หวังศุภดิลก          3,030.00 นายธนาพงศ6 หวังศุภดิลก          3,030.00

อุไรวรรณ ถ̂ายเอกสาร          2,017.00 อุไรวรรณ ถ̂ายเอกสาร          2,017.00

นายวาที ศรีสม          3,600.00 นายวาที ศรีสม          3,600.00

ร�านโยฮันบาติก          1,000.00 ร�านโยฮันบาติก          1,000.00

53 ข�อมูลเพื่อใช�ในการวิเคราะห6นิติบุคคล จํานวน 100 ชม. 165,000.00                148,419.70
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บิซิเนส ออนไลน6 จํากัด (มหาชน)       153,010.00 บริษัท บิซิเนส ออนไลน6 จํากัด (มหาชน)       153,010.00 ราคาต่ําสุด 1093/2562 ลว. 28/10/62

บริษัท ทองธารา รีเทล จํากัด       438,693.23

บริษัท ชายน6นิ่ง โกลด6 จํากัด       446,218.50

55 นามบัตร จํานวน 6 กล^อง 2,500.00                      2,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว6 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด          1,819.00 บริษัท วัน โอ ไฟว6 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด          1,819.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-630/2562 ลว. 29/10/62

51 ค^ารับรอง 25,000.00                  25,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-624/2562 ลว. 25/10/62

จี้ทองคํา พร�อมเลเซอร6โลโก� บสย. จํานวน 24 ชิ้น54 447,500.00                442,455.87
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทองธารา รีเทล จํากัด       445,850.77 ราคาต่ําสุด

52 14,600.00                  14,600.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-626/2562 ลว. 28/10/62

44
บริการบํารุงรักษา McAfee M-2950 (IPS) 

ระยะเวลา 1 ป]

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
        405,000.00450,000.00        ราคาต่ําสุด บร. 090/2562 ลว. 22/10/62บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร6 จํากัด       360,000.00

ช^างภาพ จํานวน 1 งาน , เอกสาร ไม̂เกิน 550 ชุด ,

เช^ารถตู� จํานวน 1 คัน , ค^าเสื้อพื้นเมือง จํานวน 1 ตัว

และป)าย Mock Up ไม̂เกิน 3 อัน

1094/2562 ลว. 28/10/62
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56 แผ^นซีดี จํานวน 2 แพ็ค และซองใส^ซีดี จํานวน 2 แพ็ค 1,560.00                      1,691.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห�างหุ�นส^วนจํากัด เปเปอร6 แอนด6 ออฟฟOศ โปรดักส6          1,391.00 ห�างหุ�นส^วนจํากัด เปเปอร6 แอนด6 ออฟฟOศ โปรดักส6          1,391.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-632/2562 ลว. 29/10/62

บริษัท เดอะแพรคทิเคิล โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 470,800.00      

บริษัท ไอเอ็มซีเอส เอเซีย จํากัด 551,050.00      

58 จ�างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบทความวิชาการเพื่อเป{น

เครื่องมือในการสื่อสารเชิงนโยบาย (Policy) และ

ประชาสัมพันธ6ของ บสย.

500,000.00        617,424.00        

การจ�างที่ปรึกษา

โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 70 (3) (ข)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร6 โดยสํานักงานศูนย6วิจัยและให�

คําปรึกษาแห^งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร6
495,000.00      

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร6 โดยสํานักงานศูนย6วิจัยและให�

คําปรึกษาแห^งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร6
495,000.00      

คะแนนผ^าน

เกณฑ6
บร. 092/2562 ลว. 29/10/62

นัฐพรการค�า โดยนางสาวนัฐพร ไตรยะมูล       497,250.00

นางสาวนิรัชฌา อ̂างคํา       510,000.00

ร�านเอกชัยการค�า โดยนายเอกชัย ทองเหลือง       561,000.00

59 497,250.00                510,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นัฐพรการค�า โดยนางสาวนัฐพร ไตรยะมูล       497,250.00 ราคาต่ําสุด บร. 1-022/2562 ลว. 29/10/62

57 500,000.00        516,703.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เดอะแพรคทิเคิล โซลูชั่น จํากัด 470,800.00      ราคาต่ําสุด บร. 091/2562 ลว. 29/10/62

บริการบํารุงรักษาอุปกรณ6ป)องกันเครือข̂าย Palo Alto

ระยะเวลา 1 ป]

ผ�าขาวม�าแบบมีหูหิ้ว พร�อมติดโลโก� บสย. จํานวน 

2,550 ใบ


