
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 เคส iPad Air 4 จ ำนวน 4 อนั 6,000.00          6,000.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท คอมเซเว่น จ ำกดั (มหำชน) 3,160.00 บริษัท คอมเซเว่น จ ำกดั (มหำชน) 3,160.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-058/2566 ลว. 1/2/66

บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั 252,520.00

บริษัท ซี.เอ. อนิโฟ มีเดีย จ ำกดั 495,945.00

บริษัท อนิเทลลิเจนท์ ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั 499,000.00

3 ผงหมึก จ ำนวน 13 รำยกำร 49,700.00                   45,036.30
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ำกดั (มหำชน)             45,036.30 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ำกดั (มหำชน)            45,036.30 รำคำต  ำสุด 1014/2566 ลว. 2/2/66

4
เชำ่ใชบ้ริกำรวงจรเครือขำ่ยควำมเร็วสูงแบบ MPLS 

ส ำหรับ NCB ระยะเวลำ 1 ปี
50,000.00                   42,757.20

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ซิมโฟนี  คอมมูนิเคชั น จ ำกดั (มหำชน)             42,757.20 บริษัท ซิมโฟนี  คอมมูนิเคชั น จ ำกดั (มหำชน)            42,757.20 รำคำต  ำสุด บง. 008/2566 ลว. 2/2/66

5 ชดุผลไม้ จ ำนวน 3 ชดุ 6,000.00                     6,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั               6,000.00 บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั             6,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-060/2566 ลว. 3/2/66

6 ป้ำยไวนิล จ ำนวน 1 ชิ้น 1,500.00          1,500.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟิชเชอรี จ ำกดั 1,498.00 บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟิชเชอรี จ ำกดั 1,498.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-063/2566 ลว. 6/2/66

7 พวงมำลัย จ ำนวน 3 พวง 3,000.00                     3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนภำณุมำศ               2,400.00 ร้ำนภำณุมำศ             2,400.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-065/2566 ลว. 6/2/66

บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ำกดั 115,430.00

บริษัท มันเดย์ครีเอชั น จ ำกดั 129,898.00

9
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. บำงกอกทูเดย์

จ ำนวน 1 งำน
35,000.00         35,000.00          

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท โฟร์ไนน์ จ ำกดั 35,000.00 บริษัท โฟร์ไนน์ จ ำกดั 35,000.00 รำคำต  ำสุด 1016/2566 ลว. 6/2/66

10 พฒันำระบบสำรสนเทศเชื อมโยงทำงกำรเงิน เพิ มเติม 1,450,000.00     1,450,000.00      
เฉพำะเจำะจง

มำตรำ 56 (2)(ค)
บริษัท ยิบอินซอย จ ำกดั 1,420,000.00 บริษัท ยิบอินซอย จ ำกดั 1,420,000.00 เกณฑ์รำคำ บง. 009/2566 ลว. 6/2/66

11 ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ Anydesk จ ำนวน 7 ลิขสิทธ์ิ 95,000.00         89,880.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ำกดั 89,880.00 บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ำกดั 89,880.00 รำคำต  ำสุด 1017/2566 ลว. 7/2/66

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชยีงใหม่เซลำดอน               9,900.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชยีงใหม่เซลำดอน             9,900.00

ร้ำนของฝำกอมัพรไส้อั วเม็งรำย               8,515.00 ร้ำนของฝำกอมัพรไส้อั วเม็งรำย             8,515.00

บริษัท จกัรวำลโฟโต้ดิจติอล จ ำกดั                 800.00 บริษัท จกัรวำลโฟโต้ดิจติอล จ ำกดั                800.00

13 กล่องฝำกเกบ็เอกสำร จ ำนวน 200 กล่อง 7,000.00                     7,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) 7,000.00 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) 7,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-067/2566 8/2/66

14 เชำ่รถตู้ พร้อมคนขบั จ ำนวน 1 คัน 5,000.00                     5,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำยพรชยั บุญเลิศไมตรี               4,600.00 นำยพรชยั บุญเลิศไมตรี             4,600.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-068/2566 ลว. 8/2/66

2 500,000.00       415,821.67        
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)

          31,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-066/2566 ลว. 8/2/66

บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั 252,520.00 รำคำต  ำสุด บง. 007/2566 ลว. 1/2/66
ผลิตและติดต้ังป้ำยไวนิล โครงกำร บสย. พร้อมชว่ย 

เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก ่SMEs ปี 2566 จ ำนวน 1 งำน

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ออกแบบและผลิตรำยงำนประจ ำปี 2565 ของ บสย.

จ ำนวน 1 งำน
8 200,000.00       124,449.00        

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ำกดั 115,430.00 รำคำต  ำสุด 1015/2566 ลว. 6/2/66

ของที ระลึก จ ำนวน 22 ชิ้น12 31,000.00         



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บิลเงินสด                 545.00 บิลเงินสด                545.00

Srna สรณะ                 240.00 Srna สรณะ                240.00

Drip Rim Lay                 120.00 Drip Rim Lay                120.00

ครัวครูหมึก               3,498.00 ครัวครูหมึก             3,498.00

Baan Noppadol Hua Hin Loft                 870.00 Baan Noppadol Hua Hin Loft                870.00

บริษัท แพมโก ้จ ำกดั                 840.00 บริษัท แพมโก ้จ ำกดั                840.00

พี เปี๊ยก                 535.00 พี เปี๊ยก                535.00

16 ตัดต่อ Clip VDO Presetation จ ำนวน 1 งำน 10,000.00         10,000.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ซีเค แอคทิเวชั น จ ำกดั 10,000.00 บริษัท ซีเค แอคทิเวชั น จ ำกดั 10,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-071/2566 ลว. 8/2/66

17 ค่ำรับรอง 1,500.00                     1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ป่ำหล่ำยซีฟูด๊               1,170.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ป่ำหล่ำยซีฟูด๊             1,170.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-072/2566 ลว. 8/2/66

18 เขม็กลัด TCG จ ำนวน 100 ชิ้น 20,000.00                   11,235.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ไฮ-ไท อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต จ ำกดั             11,235.00 บริษัท ไฮ-ไท อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต จ ำกดั            11,235.00 รำคำต  ำสุด 1018/2566 ลว. 8/2/66

บริษัท แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ จ ำกดั 128,400.00

บริษัท พทีีเอส กรุ๊ป อนิเตอร์เนชั นแนล (ไทยแลนด์) จ ำกดั 176,550.00

20 ค่ำรับรอง 10,000.00         10,000.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ครัวครูหมึก 2,320.00 ครัวครูหมึก 2,320.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-075/2566 ลว. 8/2/66

21
ผู้ด ำเนินกำรผลิตสื อสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรลูกค้ำ บสย.

จ ำนวน 1 งำน
40,000.00         30,000.00          

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ำกดั 30,000.00 บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ำกดั 30,000.00 รำคำต  ำสุด 1020/2566 ลว. 8/2/66

บริษัท ดับบลิวพเีอ ออโต้ เซลส์ จ ำกดั 2,889,000.00

บริษัท เค คำร์เรนทอล จ ำกดั 3,004,500.00

บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ ำกดั 2,806,824.00

บริษัท ทรู ลีสซิ ง จ ำกดั 2,869,740.00

บริษัท ทีทีวี โบรคเกอร์ จ ำกดั 3,210,000.00

บริษัท สปีด้ี แพคเกจ็เอก็ซ์เพรส จ ำกดั 3,229,260.00

23 กระดำษ A4 จ ำนวน 500 รีม 48,000.00         47,615.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ีจ ำกดั 47,615.00 บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ีจ ำกดั 47,615.00 รำคำต  ำสุด 1021/2566 ลว. 10/2/66

24 กระเชำ้ผลไม้ จ ำนวน 1 กระเชำ้ 3,000.00          3,000.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี ยม ฟรุ๊ต คอร์ปอร์เรชั น จ ำกดั 2,790.00 บริษัท พรีเมี ยม ฟรุ๊ต คอร์ปอร์เรชั น จ ำกดั 2,790.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-079/2566 ลว. 14/2/66

25 ผู้แปลประกำศเจตจ ำนงสุจริตปี 2566 จ ำนวน 1 งำน 2,500.00          2,500.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำยเกรียงศักด์ิ ดอนสกลุ 1,600.00 นำยเกรียงศักด์ิ ดอนสกลุ 1,600.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-080/2566 ลว. 14/2/66

15 10,000.00                   10,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-069/2566 ลว. 8/2/66

เชำ่รถยนต์ส่วนกลำง ส ำนักงำนใหญ่ 3,300,000.00     3,299,880.00      

ประกวดรำคำ

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท ดับบลิวพเีอ ออโต้ เซลล์ จ ำกดั 2,889,000.00

เสนอรำคำสูง

กว่ำ

รำคำต  ำสุด 

ไม่เกนิร้อยละ 

15 (SMEs

 และ MIT)

บง. 010/2566 ลว. 9/2/66

ค่ำรับรอง

แปลภำษำรำยงำนประจ ำปี 2565 ของ บสย. 

จ ำนวน 1 งำน
19 150,000.00       152,475.00        

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท แกรน เมอร์แคนไทล์ จ ำกดั 128,400.00 รำคำต  ำสุด 1019/2566 ลว. 8/2/66

22



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

26 เชำ่รถตู้ พร้อมคนขบั รวมน้ ำมัน จ ำนวน 1 คัน 5,000.00          5,000.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำยชม ลำยทิพย์ 5,000.00 นำยชม ลำยทิพย์ 5,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-082/2566 ลว. 14/2/66

27 ของที ระลึก จ ำนวน 25 ชิ้น 20,000.00         20,000.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
The Thai Silk Co.,Ltd. 10,540.00 The Thai Silk Co.,Ltd. 10,540.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-083/2566 ลว. 14/2/66

28 บริหำรจดักำร Line Official Account จ ำนวน 1 งำน 30,000.00                   23,701.36
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ดิโทโลจ ีจ ำกดั             23,701.36 บริษัท ดิโทโลจ ีจ ำกดั            23,701.36 รำคำต  ำสุด บง. 011/2566 ลว. 14/2/66

29 ชดุผลไม้ จ ำนวน 6 ชดุ 13,000.00         13,000.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี ยม ฟรุ๊ต คอร์ปอร์เรชั น จ ำกดั 11,940.00 บริษัท พรีเมี ยม ฟรุ๊ต คอร์ปอร์เรชั น จ ำกดั 11,940.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-086/2566 ลว. 14/2/66

30 ค่ำรับรอง 5,000.00          5,000.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ขำ้วซอยล ำดวนฟำ้ฮ่ำม 600.00 ขำ้วซอยล ำดวนฟำ้ฮ่ำม 600.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-087/2566 ลว. 14/2/66

31 ออกแบบและผลิต Backdrop จ ำนวน 1 งำน 20,000.00         20,000.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำงสำวปวีณำ ด้วงอไุร 13,000.00 นำงสำวปวีณำ ด้วงอไุร 13,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-089/2566 ลว. 14/2/66

บริษัท บีทูเอส จ ำกดั 361.00 บริษัท บีทูเอส จ ำกดั 361.00

บริษัท เซ็นทรัล ฟูด้ รีเทล จ ำกดั 2,327.55 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด้ รีเทล จ ำกดั 2,327.55

บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั 266,430.00

บริษัท ซี.เอ. อนิโฟ มีเดีย จ ำกดั 496,160.00

บริษัท อนิเทลลิเจนท์ ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั 500,000.00

34 เครื องเขยีนและวัสดุส้ินเปลือง จ ำนวน 10 รำยกำร 13,120.00         7,393.98           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ออฟศิเมท (ไทย) จ ำกดั 7,393.98 บริษัท ออฟศิเมท (ไทย) จ ำกดั 7,393.98 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-092/2566 ลว. 16/2/66

35
พฒันำระบบค ำนวณรำยได้ (Cal Income) เพิ มเติม

จ ำนวน 1 งำน
55,000.00         53,500.00          

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ์โปร แอดวำนซ์ จ ำกดั 53,500.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวำนซ์ จ ำกดั 53,500.00 รำคำต  ำสุด 2001/2566 ลว. 16/2/66

36
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. หนังสือพมิพฐ์ำนเศรษฐกจิ

จ ำนวน 1 งำน
50,000.00         50,000.00          

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท เนชั น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) 50,000.00 บริษัท เนชั น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) 50,000.00 รำคำต  ำสุด 1022/2566 ลว. 17/2/66

37
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. Onlinenewstime

จ ำนวน 1 งำน
30,000.00         30,000.00          

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท ออนไลน์นิวส์ไทม์ จ ำกดั 30,000.00 บริษัท ออนไลน์นิวส์ไทม์ จ ำกดั 30,000.00 รำคำต  ำสุด 1023/2566 ลว. 17/2/66

38
บริกำรบ ำรุงรักษำเครื องคอมพวิเตอร์แม่ขำ่ย

ระยะเวลำ 1 ปี
50,000.00         46,010.00          

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั นส์ จ ำกดั 46,010.00 บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั นส์ จ ำกดั 46,010.00 รำคำต  ำสุด บง. 013/2566 ลว. 20/2/66

ประชำสัมพนัธ์ โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้กบัสำธำรณชน

ทั วไปผ่ำนสื อโฆษณำขำ้งรถโดยสำรสำธำรณะในต่ำง

จงัหวัด จ ำนวน 1 งำน

33 500,000.00       420,863.34        

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั 266,430.00 รำคำต  ำสุด บง. 012/2566 ลว. 15/2/66

รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-090/2566 ลว. 14/2/66
ชอ็คโกแลต จ ำนวน 50 ชดุ และกระดำษโน้ต 

จ ำนวน 1,000 แผ่น
32 3,000.00          3,000.00           

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

39
บริกำรบ ำรุงรักษำอปุกรณ์เทียบเวลำ NTP

ระยะเวลำ 1 ปี
50,000.00         43,412.04          

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เทเลไซน์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 43,412.04 บริษัท เทเลไซน์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 43,412.04 รำคำต  ำสุด บง. 014/2566 ลว. 20/2/66

40 กระเชำ้เยี ยมพนักงำน จ ำนวน 1 กระเชำ้ 1,500.00          1,500.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั 1,476.00 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั 1,476.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-097/2566 ลว. 22/2/66

บริษัท กรีนเวย์ แทรเวล จ ำกดั 1,500,000.00

บริษัท ทรำเวลครีเอชั น จ ำกดั 1,560,000.00

บริษัท รุ่งโรจน์ แทรเวิล เซ็นเตอร์ จ ำกดั 1,230,000.00

42 กระเชำ้เยี ยมพนักงำน จ ำนวน 1 กระเชำ้ 1,500.00          1,500.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั 1,426.00 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั 1,426.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-100/2566 ลว. 24/2/66

43 โลโก ้บสย. ส ำหรับติดแฟม้ผ้ำไหม จ ำนวน 23 ชิ้น 10,000.00         2,461.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั 2,461.00 บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั 2,461.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-102/2566 ลว. 24/2/66

44 แบตเตอรี รถยนต์ จ ำนวน 1 งำน 3,500.00          3,500.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บุญยะ ออโต้ จ ำกดั 3,300.00 บริษัท บุญยะ ออโต้ จ ำกดั 3,300.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-104/2566 ลว. 27/2/66

45 นำมบัตร จ ำนวน 9 กล่อง 3,600.00          2,889.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอล พร้ินต้ิง จ ำกดั 2,889.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอล พร้ินต้ิง จ ำกดั 2,889.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-106/2566 ลว. 28/2/66

46 เครื องเขยีนและวัสดุส้ินเปลือง จ ำนวน 16 รำยกำร 21,200.00         20,456.26          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จนูเทรด จ ำกดั 20,456.26 บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จนูเทรด จ ำกดั 20,456.26 รำคำต  ำสุด 1027/2566 ลว. 27/2/66

75,000.00 75,000.00 1024/2566 ลว. 28/2/66

100,000.00 100,000.00 1025/2566 ลว. 28/2/66

75,000.00 75,000.00 1026/2566 ลว. 28/2/66

47

1,530,000.00      
คัดเลือก

มำตรำ 56 (1)(ข)
บริษัท รุ่งโรจน์ แทรเวิล เซ็นเตอร์ จ ำกดั 1,230,000.00 รำคำต  ำสุด

บริษัท พเีอม็จ ีคอร์ปอเรชั น จ ำกดั เกณฑ์รำคำ

จำ้งเหมำบริกำรศึกษำดูงำนระบบกำรค้ ำประกนัสินเชื อ

ในต่ำงประเทศของคณะกรรมกำร บสย. และผู้บริหำร 

บสย. ณ ประเทศญี ปุ่น

41 1,570,000.00     

จดังำนและน ำเสนอผลงำนในมหกรรมชี้ชอ่งรวยแฟรนไชส์

2023 จ ำนวน 1 งำน

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

250,000.00       250,000.00        บริษัท พเีอม็จ ีคอร์ปอเรชั น จ ำกดั

บง. 015/2566 ลว. 22/2/66


