
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 นามบัตร จ านวน 1 กล่อง 500.00                           321.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั            321.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั                321.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-049/2564 ลว. 1/2/64

บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ากดั    3,945,000.00

บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั น จ ากดั    3,970,500.00

บริษัท เอส.ซี.พ.ี ซิสเท็ม จ ากดั    3,990,000.00

3
ต่ออายุสมาชกิใชบ้ริการโปรแกรม Biznews 

Professional จ านวน 2 User
38,520.00                   38,520.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บิสนิวส์ เอเอฟอ ี(ประเทศไทย) จ ากดั        38,520.00 บริษัท บิสนิวส์ เอเอฟอ ี(ประเทศไทย) จ ากดั            38,520.00 ราคาต  าสุด บง. 022/2564 ลว. 3/2/64

4
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. ในนิตยสารสต็อกรีวิว

จ านวน 1 งาน
30,000.00                   30,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)
บริษัท บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ ์จ ากดั        30,000.00 บริษัท บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ ์จ ากดั            30,000.00 ราคาต  าสุด 1013/2564 ลว. 4/2/64

บริษัท อะเดย์ เฟรช จ ากดั 26,700.30       บริษัท อะเดย์ เฟรช จ ากดั 26,700.30           

บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 15,867.00       บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 15,867.00           

6
เชา่สถานที เพื อการจดัประชมุพนักงานทุกระดับ

คร้ังที  1/2564
10,000.00         10,000.00          

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก 9,244.80         กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก 9,244.80             เกณฑ์ราคา บง.จซ. 1-053/2564 ลว. 3/2/64

บริษัท นภาศิริ จ ากดั        29,891.52 บริษัท นภาศิริ จ ากดั            29,891.52

นายณวัชร เอี ยมวรศิริ          1,000.00 นายณวัชร เอี ยมวรศิริ              1,000.00

บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั 2,110.00         บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั 2,110.00             

ร้าน TW FASHION            900.00 ร้าน TW FASHION                900.00

นางสาวอชริญา ธรรมพงิค์          4,275.00 นางสาวอชริญา ธรรมพงิค์              4,275.00

9 ป้ายกจิกรรม CSR จ านวน 1 ป้าย 1,000.00                     1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ากดั            428.00 บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ากดั                428.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-056/2564 ลว. 4/2/64

10
Small Talk จ านวน 10 ชดุ และปล๊ักพว่ง 

จ านวน 4 อนั
3,700.00                     3,700.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวเจนจริานุช กรัิมย์          3,700.00 นางสาวเจนจริานุช กรัิมย์              3,700.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-057/2564 ลว. 8/2/64

11 ป้ายมอบเงินบริจาค จ านวน 1 ชิ้น 2,000.00                     2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ากดั            642.00 บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ากดั                642.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-058/2564 ลว. 8/2/64

12 ตรายาง จ านวน 5 ชิ้น 3,500.00                     3,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลาย จ ากดั          1,481.95 บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลาย จ ากดั              1,481.95 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-059/2564 ลว. 8/2/64

13 ชดุผลไม้ จ านวน 6 ชดุ 6,000.00                     6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั          5,994.00 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั              5,994.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-060/2564 ลว. 8/2/64

ของที ระลึกเนื องในโอกาสเทศกาลตรุษจนี 

จ านวน 9 ชดุ
8 6,500.00                     6,500.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

ของส าหรับใส่สังฆทานและชดุกณัฑ์เทศน์ จ านวน

10 ชดุ พวงมาลัยดอกมะลิ จ านวน 9 พวง และดอกไม้

ชดุกนัเทศน์ จ านวน 2 ก า

7 35,000.00                   35,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กระเชา้ตรุษจนี จ านวน 76 กระเชา้5 47,760.00         47,760.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-052/2564 ลว. 3/2/64

ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-055/2564 ลว. 4/2/64

2 4,000,000.00           4,045,000.00
คัดเลือก

มาตรา 56(1)(ง)
บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ากดั บง. 019/2564 ลว. 1/2/64ราคาต  าสุดซอฟต์แวร์ระบบส ารองขอ้มูล จ านวน 1 งาน        3,945,000.00

ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-054/2564 ลว. 4/2/64



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

14 นามบัตร จ านวน 4 กล่อง 1,000.00                        856.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั            856.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั                856.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-062/2564 ลว. 8/2/64

15
พมิพห์นังสือแจง้ลูกค้าเรื องการน าส่งขอ้มูล

เครดิตบูโร ปี 2564 จ านวน 1,328,000 ฉบับ
6,638,000.00           5,128,204.80

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั    5,127,408.00 บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั        5,127,408.00 ราคาต  าสุด บง. 023/2564 ลว. 8/2/64

16 ผลิตวีดีโอ จ านวน 1 งาน 50,000.00                   35,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายสมชยั พนัธ์โม้        35,000.00 นายสมชยั พนัธ์โม้            35,000.00 ราคาต  าสุด 1014/2564 ลว. 9/2/64

17
เชา่พืน้ที ชั้น 24 อาคารชาญอสิสระทาวเวอร์ 2

ระยะเวลา 3 เดือน
450,000.00               413,992.76

การเชา่

อสังหาริมทรัพย์

ขอ้ 93 (2)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก       413,992.76 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก          413,992.76 ราคาต  าสุด บันทึกขอ้ตกลงเชา่ชั้น 24

18 จดักระเชา้ผลไม้ จ านวน 8 ชดุ 5,000.00                     5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านพโีอนี          2,800.00 ร้านพโีอนี              2,800.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-066/2564 ลว. 10/2/64

19 นามบัตร จ านวน 1 กล่อง 1,000.00                        214.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั            214.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั                214.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-067/2564 ลว. 15/2/64

20
สมัครสมาชกิใชง้านเว็บไซต์ iNewlaw.com

ระยะเวลา 1 ปี
5,136.00                     5,136.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดินสอ แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั          5,136.00 บริษัท ดินสอ แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั              5,136.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-068/2564 ลว. 15/2/64

21 กล่องส าเร็จรูป แบบ ฉ. จ านวน 20 ใบ 640.00                           640.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั            640.00 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั                640.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-071/2564 ลว. 15/2/64

บริษัท เดอะซีเคร็ต ฟาร์ม จ ากดั

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จ ากดั (มหาชน)

บริษัท แอด ฮอค ครีเอทีฟ คอนเนคท์ จ ากดั

23

ออกแบบและผลิต Backdrop ผ้า และอปุกรณ์ที ใชใ้น

การจดักจิกรรมการประชมุพนักงานทุกระดับ คร้ังที 

1/2564 จ านวน 1 งาน

100,000.00                 99,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายลือ สุริวงศ์        99,500.00 นายลือ สุริวงศ์            99,500.00 ราคาต  าสุด 1015/2564 ลว. 15/2/64

24 กระดาษโน้ตกาวในตัว จ านวน 50 แพค็ 5,000.00                     4,769.95
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั          4,769.95 บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั              4,769.95 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-072/2564 ลว. 16/2/64

25
บริการบ ารุงรักษาอปุกรณ์เทียบเวลา NTP

ระยะเวลา 1 ปี
50,000.00                   43,412.04

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เทเลไซน์ (ไทยแลนด์) จ ากดั        43,412.04 บริษัท เทเลไซน์ (ไทยแลนด์) จ ากดั            43,412.04 ราคาต  าสุด บง. 026/2564 ลว. 16/2/64

26
เชา่ใชบ้ริการวงจรเครือขา่ยความเร็วสูง

ระยะเวลา 1 ปี
50,000.00                   42,757.20

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซิมโฟนี  คอมมูนิเคชั น จ ากดั (มหาชน)        42,757.20 บริษัท ซิมโฟนี  คอมมูนิเคชั น จ ากดั (มหาชน)            42,757.20 ราคาต  าสุด บง. 027/2564 ลว. 17/2/64

มาตรา 7 (1)

วิธีสืบราคา

ขอ้ 29 (1)

คะแนนรวมสูงสุดบริษัท เดอะซีเคร็ต ฟาร์ม จ ากดั        3,819,900.00 บง. 025/2564 ลว. 15/2/644,000,000.00           4,497,244.50
สร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ และประชาสัมพนัธ์ บสย.

ผ่านสื อโซเชยีลมีเดีย และสื อออนไลน์
22



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

27 หน่วยความจ าหลัก (RAM) จ านวน 2 แผง 8,000.00                     6,313.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั          6,313.00 บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั              6,313.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 2-004/2564 ลว. 18/2/64

บริษัท ซัมมิท คอมพวิเตอร์ จ ากดั

บริษัท โฟร์พลัส คอนซัลต้ิง จ ากดั

บริษัท อนิเตอร์เนชั นแนล รีเสริซ คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน)

บริษัท ซีพเีอส คอนซัลทิ ง จ ากดั       495,410.00

บริษัท เจน็ เอม็พาร์ต้ี จ ากดั       643,337.50

30 ขนมและน้ าผลไม้ จ านวน 4 รายการ 4,135.00                     4,135.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)          4,080.00 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)              4,080.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-074/2564 ลว. 19/2/64

31 แฟม้พลาสติก จ านวน 36 เล่ม 1,000.00                        899.83
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั            899.83 บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั                899.83 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-076/2564 ลว. 19/2/64

32 นามบัตร จ านวน 3 กล่อง 1,500.00                        642.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั            642.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั                642.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-077/2564 ลว. 19/2/64

33 โพสต์-อทิ จ านวน 5 แพค็ 600.00                           390.02
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั            390.02 บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั                390.02 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-078/2564 ลว. 19/2/64

34 ตรายาง จ านวน 2 ชิ้น 3,000.00                     3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลาย จ ากดั            577.80 บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลาย จ ากดั                577.80 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-079/2564 ลว. 19/2/64

35
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. เส้นทางเศรษฐี

จ านวน 1 งาน
50,000.00                   50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)
บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน)        50,000.00 บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน)            50,000.00 ราคาต  าสุด 1016/2564 ลว. 19/2/64

36 พวงหรีด จ านวน 1 พวง 1,500.00                     1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั          1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั              1,500.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-083/2564 ลว. 22/2/64

37
หนังสือพมิพป์ระจ าส่วนกลาง เดือนมีนาคม

จ านวน 50 ฉบับ
905.00                           905.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั            905.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั                905.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-084/2564 ลว. 22/2/64

38 เชา่รถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขบัรถ จ านวน 1 คัน 10,000.00                    9,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากดั          9,800.00 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากดั              9,800.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-085/2564 ลว. 22/2/64

39 กล่องระบบตัดต่อน้ า FLC พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ตัว 1,000.00                     1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บีบีเค โซลูชั น จ ากดั            963.00 บริษัท บีบีเค โซลูชั น จ ากดั                963.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-086/2564 ลว. 22/2/64

40 นามบัตร จ านวน 3 กล่อง 900.00                           642.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั            642.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั                642.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-087/2564 ลว. 23/2/64

เขยีนรายงานในระบบ ERP จ านวน 1 งาน29 500,000.00               569,373.75

    36,341,666.6733,000,000.00   
พฒันาและติดต้ังระบบฐานขอ้มูล TCG Data

Management จ านวน 1 งาน
28

บริษัท ซีพเีอส คอนซัลทิ ง จ ากดั          495,410.00 ราคาต  าสุด บง. 028/2564 ลว. 18/2/64

บง. 024/2564 ลว. 18/2/64
คะแนนรวม

สูงสุด

บริษัท อนิเตอร์เนชั นแนล รีเสริซ คอร์ปอเรชั น จ ากดั 

(มหาชน)
     32,000,000.00

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

41 ของใชห้้องแพนทรีและรถยนต์ จ านวน 9 รายการ 9,000.00                     7,271.72
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟศิ โปรดักส์          7,271.72 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟศิ โปรดักส์              7,271.72 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-088/2564 ลว. 23/2/64

42
บริการท าความสะอาดประจ าส านักงานใหญ ่บสย.

ชั้น 24 จ านวน 1 อตัรา
45,000.00                   38,520.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอน็.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จ ากดั        38,520.00 บริษัท เอน็.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จ ากดั            38,520.00 ราคาต  าสุด บง. 029/2564 ลว. 23/2/64

43
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. รายการลับคมธุรกจิ

มิติขา่ว 90.5 FM จ านวน 1 งาน
50,000.00                   50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)
บริษัท เอดีดี มีเดีย แอนด์ ออกาไนซ์ จ ากดั        50,000.00 บริษัท เอดีดี มีเดีย แอนด์ ออกาไนซ์ จ ากดั            50,000.00 ราคาต  าสุด บง. 1-007/2564 ลว. 23/2/64

44 ผู้ด าเนินการถา่ยทอดสด (Live) จ านวน 1 งาน 5,000.00                     4,999.04
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไอเดียเวิร์ค จ ากดั          4,999.04 บริษัท ไอเดียเวิร์ค จ ากดั              4,999.04 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-091/2564 ลว. 24/2/64

45 พวงมาลัย จ านวน 1 พวง 2,000.00                     2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านภาณุมาศ          1,550.00 ร้านภาณุมาศ              1,550.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-092/2564 ลว. 24/2/64

46
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. ในหนังสือพมิพ์

คนล้านนา จ านวน 1 งาน
25,000.00                   25,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)
บริษัท นอร์ทมีเดีย 2018 จ ากดั        25,000.00 บริษัท นอร์ทมีเดีย 2018 จ ากดั            25,000.00 ราคาต  าสุด 1017/2564 ลว. 24/2/64

47
บริการบ ารุงรักษาเครื องคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย

ระยะเวลา 1 ปี
100,000.00                 90,950.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โซลูชั น เอก็ซ์เพร์ิท คอร์เปอเรชั น จ ากดั        90,950.00 บริษัท โซลูชั น เอก็ซ์เพร์ิท คอร์เปอเรชั น จ ากดั            90,950.00 ราคาต  าสุด บง. 030/2564 ลว. 24/2/64

48 พวงมาลัย จ านวน 1 พวง 2,000.00                     2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านภาณุมาศ          1,750.00 ร้านภาณุมาศ              1,750.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-096/2564 ลว. 25/2/64


