
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1 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. 1-638/2562 ลว. 1/11/62

2 ค,ารับรอง ทบ. 2,000.00                      2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอรี่ เทรเซอรี่ จํากัด            968.00 บริษัท เบเกอรี่ เทรเซอรี่ จํากัด            968.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-640/2562 ลว. 1/11/62

3 กระจกเงา พร�อมอุปกรณ5ติดตั้ง จํานวน 2 ชุด            1,000.00            1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Ikano (Thailand) Limited            398.00 Ikano (Thailand) Limited            398.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-642/2562 ลว. 1/11/62

4
สํารวจข�อมูลการรับรู�ข�อมูล บสย. ของผู�ประกอบการ

SMEs ทั่วไป ต,อ บสย. ปM 2562 จํานวน 1 งาน
        500,000.00 439,800.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต       474,950.00 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต       474,950.00 ราคาต่ําสุด บร. 094/2562 ลว. 1/11/62

5
กระดาษโนQตกาวในตัว ขนาด 1.5x5 ซม. จํานวน 300

แพ็ค และขนาด 3x3 นิ้ว จํานวน 30 แพ็ค
         24,900.00          14,999.69

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)        14,999.69 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)        14,999.69 ราคาต่ําสุด 1095/2562 ลว. 1/11/62

6 พวงหรีด จํานวน 1 พวง            1,500.00            1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร5) จํากัด 1,500.00         บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร5) จํากัด 1,500.00         ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-643/2562 ลว. 5/11/62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย0อม

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

วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูWดแลนด5ซุปเปอร5มาเก็ต จํากัด          1,400.00 บริษัท ฟูWดแลนด5ซุปเปอร5มาเก็ต จํากัด          1,400.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-644/2562 ลว. 5/11/62

8 SMS Package จํานวน 1 Package 48,000.00                  47,615.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เน็ต-อินโนวา จํากัด        47,615.00 บริษัท เน็ต-อินโนวา จํากัด        47,615.00 ราคาต่ําสุด 1096/2562 ลว. 5/11/62

9 บริการบํารุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสาร ระยะเวลา 1 ปM 60,000.00                  53,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อบาเคต จํากัด        53,500.00 บริษัท อบาเคต จํากัด        53,500.00 ราคาต่ําสุด บร. 095/2562 ลว. 5/11/62

10
บริการบํารุงรักษาโปรแกรมตรวจนับทรัพย5สิน

ระยะเวลา 1 ปM
30,000.00                  28,248.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ็มบี เทค จํากัด        28,248.00 บริษัท เอ็มบี เทค จํากัด        28,248.00 ราคาต่ําสุด บร. 096/2562 ลว. 5/11/62

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สําโรงเภสัช จํากัด        42,800.00 บริษัท สําโรงเภสัช จํากัด        42,800.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-645/2562 ลว. 6/11/62

12 ตรายาง จํานวน 3 ชิ้น 2,100.00                      2,100.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด5 ออฟฟ]ศ ซัพพลาย จํากัด          1,578.25 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด5 ออฟฟ]ศ ซัพพลาย จํากัด          1,578.25 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-646/2562 ลว. 6/11/62

13 น้ําดื่ม จํานวน 42 แพ็ค (504 ขวด) 5,000.00                      2,471.70
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห�างหุ�นส,วนจํากัด เปเปอร5 แอนด5 ออฟฟ]ศ โปรดักส5          2,471.70 ห�างหุ�นส,วนจํากัด เปเปอร5 แอนด5 ออฟฟ]ศ โปรดักส5          2,471.70 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-647/2562 ลว. 6/11/62

บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร5เนชั่นแนล จํากัด          5,124.00 บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร5เนชั่นแนล จํากัด          5,124.00

บริษัท โพส เฮลท5 แคร5 จํากัด          3,700.00 บริษัท โพส เฮลท5 แคร5 จํากัด          3,700.00

15 สันห,วง จํานวน 1 แพ็ค และแฟWม 2 ห,วง จํานวน 6 อัน 455.00                          455.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟ]ช คลับ (ไทย) จํากัด            383.00 บริษัท ออฟฟ]ช คลับ (ไทย) จํากัด            383.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-650/2562 ลว. 6/11/62

หลอดไฟ จํานวน 60 หลอด และน้ํายาฆ,าเชื้อชนิดสเปรย5

จํานวน 24 กระปaอง
14 9,500.00                      9,500.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-649/2562 ลว. 6/11/62
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16
บริการบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการเงินลงทุน 

ระยะเวลา 1 ปM
40,000.00                  34,900.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ5โปร แอดวานซ5 จํากัด        34,900.00 บริษัท มิกซ5โปร แอดวานซ5 จํากัด        34,900.00 ราคาต่ําสุด บร. 097/2562 ลว. 6/11/62

ห�างหุ�นส,วนจํากัด แสงจันทร5การพิมพ5       575,000.00

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร5 พริ้นท5 จํากัด (มหาชน)       653,770.00

บริษัท อมรินทร5พริ้นติ้ง แอนด5 พับลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน)       679,450.00

บริษัท โรงพิมพ5รตนพร จํากัด       709,000.00

บริษัท สมาร5ทโคดติ้ง แอนด5 เซอร5วิส จํากัด       715,000.00

บริษัท วีรณาเพรส จํากัด       749,000.00

บริษัท แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส5 แอนด5 เซอร5วิสเซส จํากัด       779,000.00

18
บริการบํารุงรักษาระบบติดตามหนี้และการรับชําระหนี้

ของลูกหนี้ ระยะเวลา 1 ปM
120,000.00                110,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ5โปร แอดวานซ5 จํากัด       110,000.00 บริษัท มิกซ5โปร แอดวานซ5 จํากัด       110,000.00 ราคาต่ําสุด บร. 098/2562 ลว. 6/11/62

ห�างหุ�นส,วนจํากัด แสงจันทร5การพิมพ5       574,900.30 ราคาต่ําสุด บร. 093/2562 ลว. 6/11/62ไดอารี่ 12,000 เล,ม และปฏิทิน 1,000 ชุด17 828,000.00                799,985.50

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส5

(e-bidding)

ของลูกหนี้ ระยะเวลา 1 ปM มาตรา 56(2)(ข)

19
บริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร5แม,ข,าย

Dell PowerEdge R630 จํานวน 1 ปM
50,000.00                  37,450.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด        37,450.00 บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด        37,450.00 ราคาต่ําสุด บร. 102/2562 ลว. 7/11/62

20
บริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร5แม,ข,าย 

HP ProLiant DL320e Gen8 v2 ระยะเวลา 1 ปM
50,000.00                  34,882.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แอดวานซ5 โซลูชั่น แอนด5 เทคโนโลยี่ จํากัด        34,882.00 บริษัท แอดวานซ5 โซลูชั่น แอนด5 เทคโนโลยี่ จํากัด        34,882.00 ราคาต่ําสุด บร. 101/2562 ลว. 7/11/62

21 กระดาษสีถ,ายเอกสาร จํานวน 5 แพ็ค 1,250.00           1,250.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 974.98           บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 974.98           ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-654/2562 ลว. 8/11/62

22 นามบัตร จํานวน 14 กล,อง            4,200.00            2,996.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว5 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด          2,996.00 บริษัท วัน โอ ไฟว5 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด          2,996.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-655/2562 ลว. 8/11/62

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูWดแลนด5ซุปเปอร5มาเก็ต จํากัด 1,476.50         บริษัท ฟูWดแลนด5ซุปเปอร5มาเก็ต จํากัด 1,476.50         ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-656/2562 ลว. 8/11/62

24 อาหารว,างและเครื่องดื่ม จํานวน 900 ชุด 80,000.00                  76,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วีว,าเซสท5 จํากัด        76,800.00 บริษัท วีว,าเซสท5 จํากัด        76,800.00 ราคาต่ําสุด 1097/2562 ลว. 8/11/62

25
สื่อโฆษณาประกาศรับสมัครงานในสื่อหนังสือพิมพ5

จํานวน 1 งาน
50,000.00                  50,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุQป จํากัด (มหาชน)        50,000.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุQป จํากัด (มหาชน)        50,000.00 ราคาต่ําสุด 1098/2562 ลว. 8/11/62

26
สันห,วง จํานวน 60 อัน และปากกาเขียนแผ,นซีดี

จํานวน 2 ด�าม
1,500.00                      1,500.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)            643.99 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)            643.99 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-658/2562 ลว. 11/11/62

27 อุปกรณ5สําหรับจัดทํากระทง จํานวน 50 ชุด 5,000.00                      5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวพลับพลา แย�มวารี          1,620.00 นางสาวพลับพลา แย�มวารี          1,620.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-659/2562 ลว. 11/11/62
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28
บัตรของขวัญ มูลค,า 1,000 บาท จํานวน 1 ใบ

และมูลค,า 500 บาท จํานวน 2 ใบ
           2,000.00            2,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สตาร5บัคส5 คอฟฟMn (ประเทศไทย) จํากัด          2,000.00 บริษัท สตาร5บัคส5 คอฟฟMn (ประเทศไทย) จํากัด          2,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-660/2562 ลว. 11/11/62

29 ของใช�ห�องแพนทรีและรถยนต5 จํานวน 13 รายการ 24,120.00         23,406.25         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห�างหุ�นส,วนจํากัด เปเปอร5 แอนด5 ออฟฟ]ศ โปรดักส5 23,406.25 ห�างหุ�นส,วนจํากัด เปเปอร5 แอนด5 ออฟฟ]ศ โปรดักส5 23,406.25 ราคาต่ําสุด 1099/2562 ลว. 11/11/62

30 โตQะ และเก�าอี้ทํางาน จํานวน 3 ชุด          38,000.00          37,717.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โปรเฟล็กซ5 อินเตอร5เนชั่นแนล จํากัด        37,717.50 บริษัท โปรเฟล็กซ5 อินเตอร5เนชั่นแนล จํากัด        37,717.50 ราคาต่ําสุด 2031/2562 ลว. 11/11/62

31 ค,าเช,าสนามฟุตบอล ประจําเดือนตุลาคม 12,000.00         12,000.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม�นท5 จํากัด 6,750.00         บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม�นท5 จํากัด 6,750.00         ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-662/2562 ลว. 12/11/62

32 ผงหมึก จํานวน 13 รายการ 74,500.00         69,978.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟ]ต ซัพพลาย จํากัด 69,978.00       บริษัท เอ.เค ออฟฟ]ต ซัพพลาย จํากัด 69,978.00       ราคาต่ําสุด 1100/2562 ลว. 12/11/62

นางสาวภัทรานิษฐ5 สาดรุ,ง          2,670.00 นางสาวภัทรานิษฐ5 สาดรุ,ง          2,670.00

บริษัท เกรย5 เซเว,น (ประเทศไทย) จํากัด          1,498.00 บริษัท เกรย5 เซเว,น (ประเทศไทย) จํากัด          1,498.00

เครื่องคอมพิวเตอร5 All -in-one จํานวน 21 เครื่อง

33 5,200.00                      5,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-665/2562 ลว. 12/11/62

เค�กวุ�นมะพร�าว จํานวน 3 ชุด และตะกร�าผลไม�

จํานวน 1 ตะกร�า

เครื่องคอมพิวเตอร5 All -in-one จํานวน 21 เครื่อง 559,500.00

เครื่องคอมพิวเตอร5โนQตบุ�ค จํานวน 1 เครื่อง เครื่อง 27,500.00 บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด        27,500.00

คอมพิวเตอร5ตั้งโตQะประสิทธิภาพสูง จํานวน 1 เครื่อง 54,500.00

554,784.30 554,784.30

27,880.00

53,980.00 51,335.70

35
หนังสือพิมพ5ประจําส,วนกลาง บสย. ประจําเดือน 

ธันวาคม จํานวน 79 ฉบับ
1,790.00                      1,790.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ,งโรฒณ5บริการ (2525) จํากัด          1,790.00 บริษัท รุ,งโรฒณ5บริการ (2525) จํากัด          1,790.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-666/2562 ลว. 14/11/62

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูWดรีเทล จํากัด          3,742.19 บริษัท เซ็นทรัลฟูWดรีเทล จํากัด          3,742.19 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-667/2562 ลว. 13/11/62

37 Flash Drive คละสี พร�อมสกรีนโลโก� บสย. 65,000.00         56,175.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เก�า พอเพียง พรีเมี่ยม จํากัด 56,175.00       บริษัท เก�า พอเพียง พรีเมี่ยม จํากัด 56,175.00       ราคาต่ําสุด 1101/2562 ลว. 14/11/62

38 เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 34 รายการ 98,500.00                  90,871.89
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส.ฟอร5จูนเทรด จํากัด        90,871.89 บริษัท เอส.เอส.ฟอร5จูนเทรด จํากัด        90,871.89 ราคาต่ําสุด 1102/2562 ลว. 14/11/62

39 นามบัตร จํานวน 2 กล,อง 1,000.00                        642.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว5 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            642.00 บริษัท วัน โอ ไฟว5 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            642.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-670/2562 ลว. 15/11/62

40 ต�นไม�ประดับ ภายในสํานักงานใหญ, บสย. ชั้น 18 45,000.00                  42,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวสุปราณี ไชยสิทธิ์        42,000.00 นางสาวสุปราณี ไชยสิทธิ์        42,000.00 ราคาต่ําสุด บร. 1-023/2562 ลว. 15/11/62

บริษัท อินฟอร5เจน ดาต�า ซิสเท็ม จํากัด

ราคาต่ําสุด

บร. 100/2562 ลว. 12/11/62

บร. 099/2562 ลว. 13/11/62

34 บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด

บริษัท อินฟอร5เจน ดาต�า ซิสเท็ม จํากัด

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส5

(e-bidding)

        645,210.00650,000.00        

มาตรา 56(2)(ข)
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41 เครื่องแบบปกติขาว จํานวน 2 ชุด 6,000.00                      5,300.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร�านครุยนิชา โดยนางสาวนัฎฐิกา จริตรัมย5          5,300.00 ร�านครุยนิชา โดยนางสาวนัฎฐิกา จริตรัมย5          5,300.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-672/2562 ลว. 18/11/62

42 ติดตั้งปWาย Banner แขวงเหนือบูธ พร�อมรื้อถอน 13,000.00                  12,840.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด        12,840.00 บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด        12,840.00 ราคาต่ําสุด 1103/2562 ลว. 18/11/62

43
เปลี่ยนมอเตอร5พัดลมระบายความร�อน Condensor Fan

พร�อมอุปกรณ5และการติดตั้ง จํานวน 1 งาน
22,000.00                  21,935.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไอที กรุQปเซอร5วิส จํากัด        21,935.00 บริษัท ไอที กรุQปเซอร5วิส จํากัด        21,935.00 ราคาต่ําสุด 1104/2562 ลว. 18/11/62

44 ผลิตปWายรายละเอียดลูกค�า จํานวน 3,100 ชิ้น 30,000.00                  26,664.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ5ล�านคํา จํากัด        26,664.00 บริษัท โรงพิมพ5ล�านคํา จํากัด        26,664.00 ราคาต่ําสุด 1105/2562 ลว. 19/11/62

45
สติ๊กเกอร5ฝWาและปWายชื่อห�องทํางานสืบค�นข�อมูลเครดิต

บูโร พร�อมติดตั้ง จํานวน 1 งาน
4,000.00                      3,500.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห�างหุ�นส,วนสามัญ ไดมอนด5 บีเค พลัส          3,500.00 ห�างหุ�นส,วนสามัญ ไดมอนด5 บีเค พลัส          3,500.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-675/2562 ลว. 20/11/62

46 สติ๊กเกอร5 ปWายรองผู�จัดการทั่วไป จํานวน 1 งาน 1,000.00                      1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
อินเตอร5 อาร5ต            300.00 อินเตอร5 อาร5ต            300.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-676/2562 ลว. 19/11/62

เฉพาะเจาะจง 
47 ของที่ระลึก จํานวน 24 ชุด 20,000.00                  20,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
THE THAI SILK CO.,LTD.        16,000.00 THE THAI SILK CO.,LTD.        16,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-679/2562 ลว. 20/11/62

48 แผ,นอิเล็กโทรด จํานวน 2 ชุด 6,000.00                      5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เมดิทอป จํากัด          5,000.00 บริษัท เมดิทอป จํากัด          5,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-681/2562 ลว. 20/11/62

49 ค,าบํารุงรักษารถยนต5ประจําตําแหน,งผู�จัดการทั่วไป 3,000.00                      3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วรจักร5ยนต5 จํากัด          2,761.78 บริษัท วรจักร5ยนต5 จํากัด          2,761.78 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-682/2562 ลว. 20/11/62

50 ถุงผ�า จํานวน 1,000 ใบ 65,000.00                  54,570.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพอร5เฟค พลัส ดีไซน5 แอนด5 พริ้นท5 จํากัด        54,570.00 บริษัท เพอร5เฟค พลัส ดีไซน5 แอนด5 พริ้นท5 จํากัด        54,570.00 ราคาต่ําสุด 1106/2562 ลว. 20/11/62

51
สมุดเสนอเซ็น จํานวน 2 เล,ม , แฟWมโชว5เอกสาร 

จํานวน 110 เล,ม และพลาสติกกันกระแทก 1 ม�วน
6,450.00                      4,649.97

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          4,649.97 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          4,649.97 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-684/2562 ลว. 21/11/62

52 ปากกาเจล จํานวน 10 ด�าม 200.00                          200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร�านปากกา            200.00 ร�านปากกา            200.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-685/2562 ลว. 22/11/62

53 ตรายาง จํานวน 5 ชิ้น 5,000.00                      5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด5 ออฟฟ]ศ ซัพพลาย จํากัด          1,391.00 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด5 ออฟฟ]ศ ซัพพลาย จํากัด          1,391.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-687/2562 ลว. 22/11/62

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูWดแลนด5ซุปเปอร5มาเก็ต จํากัด          2,854.75 บริษัท ฟูWดแลนด5ซุปเปอร5มาเก็ต จํากัด          2,854.75 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-688/2562 ลว. 22/11/62

55
เครื่องเจาะกระดาษ จํานวน 1 เครื่อง และ

เครื่องเย็บกระดาษ จํานวน 1 เครื่อง
10,000.00                    6,527.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส.ฟอร5จูนเทรด จํากัด          6,527.00 บริษัท เอส.เอส.ฟอร5จูนเทรด จํากัด          6,527.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-689/2562 ลว. 22/11/62
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56 จัดจ�างจัดชุดของขวัญปMใหม, 2563 จํานวน 440 ชุด 35,000.00                  34,775.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ5ล�านคํา จํากัด        34,775.00 บริษัท โรงพิมพ5ล�านคํา จํากัด        34,775.00 ราคาต่ําสุด 1107/2562 ลว. 26/11/62

57 ของที่ระลึก จํานวนไม,เกิน 12 ชุด 8,000.00                      8,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
THE THAI SILK CO.,LTD.          7,020.00 THE THAI SILK CO.,LTD.          7,020.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-692/2562 ลว. 26/11/62

58 เครื่องแบบพนักงานชายและหญิง จํานวน 3 คน 6,000.00                      5,210.90
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร5 นาว จํากัด          5,210.90 บริษัท เพาเวอร5 นาว จํากัด          5,210.90 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-694/2562 ลว. 26/11/62

59 พวงหรีด จํานวน 1 พวง 1,500.00                      1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร5) จํากัด          1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร5) จํากัด          1,500.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-695/2562 ลว. 27/11/62

60 ปWายอิงค5เจ็ท พร�อมติดตั้ง จํานวน 1 งาน 6,000.00                      3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท จุลสิตศุ5 จํากัด          3,000.00 บริษัท จุลสิตศุ5 จํากัด          3,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-697/2562 ลว. 27/11/62

บริษัท ไอเอ็มซี เอ�าท5ซอร5สซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด    1,605,000.00

บริษัท บลูบิค กรุQป จํากัด    2,021,471.00

บริษัท วีเอเวอร5 จํากัด    2,555,000.00

บริษัท ไอเอ็มซี เอ�าท5ซอร5สซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด    1,500,000.00 คะแนนรวมสูงสุด บร. 103/2562 ลว. 27/11/62
จ�างที่ปรึกษาจัดทําแผนการบริหารจัดการข�อมูล

(Data Management)
61 3,000,000.00          1,706,650.00

การจ�างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก 

มาตรา 70 (2) บริษัท วีเอเวอร5 จํากัด    2,555,000.00

62
บริการบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการ

งานตรวจสอบ ระยะเวลา 1 ปM
500,000.00                500,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เค ที คอนซัลแทนซี จํากัด       500,000.00 บริษัท เค ที คอนซัลแทนซี จํากัด       500,000.00 ราคาต่ําสุด บร. 104/2562 ลว. 27/11/62

บริษัท ปสุตทชัย เมเนจเม�นท5 จํากัด       121,308.16

บริษัท เอแอนด5โฟร5 วินเนอร5 เฟอร5ไลน5 จํากัด       155,820.43
63

ปรับปรุงพื้นที่ห�องสืบค�นข�อมูลเครดิตบูโรของ บสย.

พร�อมระบบรักษาความปลอดภัย
150,000.00                138,564.30

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ปสุตทชัย เมเนจเม�นท5 จํากัด       121,308.16 ราคาต่ําสุด บร. 1-021/2562 ลว. 28/11/62

(Data Management)
มาตรา 70 (2)


