
วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

บริษัท จลุสิตศ์ุ จ ำกัด 1,498,881.80
บริษัท ไรท์แมน จ ำกัด 1,698,090.00
บริษัท ดี ซิกซ์ต้ี ทรี จ ำกัด 1,699,384.70
บริษัท เชียงใหม่จดักำรประชุมและแสดงสินค้ำ จ ำกัด 1,649,000.00

บริษัท อี แพลนเน็ท จ ำกัด 103,790.00

บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพร์ส โซลูชั่นส์ จ ำกัด 122,194.00

3
พระรูปบรมฉำยำลักษณ์ในหลวงและพระรำชินี รัชกำลที ่

10 พร้อมกรอบรูป จ ำนวน 2 รูป และดอกไม้ผ้ำ  15 ดอก
4,000.00                            4,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำงสำวอำรีรัตน์ วรสิงห์              3,500.00 นำงสำวอำรีรัตน์ วรสิงห์              3,500.00 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-231/2563 ลว. 7/5/63

4 หน้ำกำกผ้ำ Japan Technology จ ำนวน 480 ชิ้น 31,000.00                        31,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท สยำมนพเก้ำ 2002 จ ำกัด             30,816.00 บริษัท สยำมนพเก้ำ 2002 จ ำกัด             30,816.00 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-232/2563 ลว. 8/5/63

บริษัท ซิมโฟนี ่คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน)           202,872.00

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด           270,924.00

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ำกัด           202,872.00

บริษัท ซิมโฟนี ่คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน)           205,440.00

7
หลอดไฟ LED (E27) จ ำนวน 14 หลอด

และหลอดไฟ T5 จ ำนวน 25 หลอด
5,500.00                            5,500.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
เอเชียกำรไฟฟ้ำ              4,859.94 เอเชียกำรไฟฟ้ำ              4,859.94 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-234/2563 ลว. 12/5/63

The Little Room                 140.00 The Little Room                 140.00

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด มนต์มอนเต้                  60.00 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด มนต์มอนเต้                  60.00

9
อุปกรณ์ระบบเคร่ืองปรับอำกำศ PHASE PROTECTION

จ ำนวน 2 ตัว
1,200.00                            1,200.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท อุดมสุขแอร์ซัพพลำย จ ำกัด              1,100.00 บริษัท อุดมสุขแอร์ซัพพลำย จ ำกัด              1,100.00 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-236/2563 ลว. 12/5/63

10 ของใช้หอ้งแพนทรีและรถยนต์ จ ำนวน 10 รำยกำร 15,400.00                        14,751.02
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์             14,751.02 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์             14,751.02 รำคำต่ ำสุด 1029/2563 ลว. 12/5/63

11 แอลกอฮอล์ จ ำนวน 20 ขวด 1,500.00              1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บิลเงินสด              1,100.00 บิลเงินสด              1,100.00 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-237/2563 ลว. 13/5/63

12
Battery Back up อุปกรณ์ในระบบตู้คอนโทรลระบบ

ป้องกันอัคคีภัย FM-200 จ ำนวน 2 ลูก
1,700.00                            1,605.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจเินียร่ิง จ ำกัด (มหำชน)              1,605.00 บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจเินียร่ิง จ ำกัด (มหำชน)              1,605.00 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-238/2563 ลว. 13/5/63

13
แพรแถบย่อเหรียญทีร่ะลึกและแพรแถบย่อ

เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ จ ำนวน 40 ชิ้น
              6,000.00               6,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำยบุญชัย อำศิรพงษ์พร 4,360.00             นำยบุญชัย อำศิรพงษ์พร 4,360.00             รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-240/2563 ลว. 14/5/63

บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด           107,374.50

บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮม อีเล็คทริค จ ำกัด           115,346.00

บริษัท อี แพลนเน็ท จ ำกัด           117,700.00

ค่ำรับรอง

6 300,000.00                    294,036.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ำกัด           202,870.00 รำคำต่ ำสุด บง. 044/2563 ลว. 8/5/63

เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต (Link ส ำรอง)

ระยะเวลำ 1 ปี

8 1,200.00                            1,200.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-235/2563 ลว. 12/5/63

14

ก่อสร้ำงบูธและจดักิจกรรมงำนนิทรรศกำรด้ำนกำรเงิน

ปี 2563

5 300,000.00                    417,300.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ซิมโฟนี ่คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน)           202,870.00 รำคำต่ ำสุด บง. 043/2563 ลว. 8/5/63

1

บง. 042/2563 ลว. 5/5/63

เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต (Link หลัก)

ระยะเวลำ 1 ปี

บริษัท จลุสิตศ์ุ จ ำกัด 1,498,881.80 คะแนนสูงสุด บง. 041/2563 ลว. 5/5/63

มำตรำ 7 (1) 

วิธีสืบรำคำ

ข้อ 29 (1)
2,147,613.05        1,700,000.00        

120,000.00          

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันที ่29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บริกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย IBM

ระยะเวลำ 1 ปี
2 105,000.00          112,992.00          

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จ ำกัด 103,790.00 รำคำต่ ำสุด

แท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 5 ชุด           113,473.50
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด           107,374.50 รำคำต่ ำสุด 2007/2563 ลว. 14/5/63



วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันที ่29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บริษัท เอสอำร์ไอ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด         2,707,100.00

บริษัท เฮย์กรุ๊ป จ ำกัด         2,839,780.00

16
หนังสือพิมพ์ประจ ำส่วนกลำง ประจ ำเดือนมิถุนำยน 

จ ำนวน 45 ฉบับ
810.00                                810.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท รุ่งโรฒน์บริกำร (2525) จ ำกัด                 810.00 บริษัท รุ่งโรฒน์บริกำร (2525) จ ำกัด                 810.00 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-241/2563 ลว. 18/5/63

17
ออกแบบและผลิตคู่มือเทคนิคกำรปรับโครงสร้ำงหนี้

จ ำนวน 15,000 เล่ม
100,000.00          90,950.00            

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ำกัด 90,950.00            บริษัท เอดิส 247 จ ำกัด 90,950.00            รำคำต่ ำสุด 1030/2563 ลว. 18/5/63

18
อุปกรณ์ชุด Video Conference พร้อมติดต้ัง

จ ำนวน 1 ชุด
41,000.00                        40,981.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ธำดำรีเซิร์ส แอนด์ คอมมิวเคชั่น จ ำกัด             40,981.00 บริษัท ธำดำรีเซิร์ส แอนด์ คอมมิวเคชั่น จ ำกัด             40,981.00 รำคำต่ ำสุด 2008/2563 ลว. 18/5/63

19 ปล๊ักไฟ จ ำนวน 50 ชิ้น 15,000.00            13,500.19            
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท สมำร์ท ไอดี กรุ๊ป จ ำกัด 13,500.19            บริษัท สมำร์ท ไอดี กรุ๊ป จ ำกัด 13,500.19            รำคำต่ ำสุด 1031/2563 ลว. 18/5/63

บริษัท เคียวเซร่ำ ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด         1,214,592.00
บริษัท โตชิบำ เทค (ประเทศไทย) จ ำกัด         1,502,551.20
บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ำกัด         1,543,564.80
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด         1,650,515.24
บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด              3,900.00 บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด              3,900.00
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ำกัด              1,327.00 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ำกัด              1,327.00
บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน)              2,123.00 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน)              2,123.00
บริษัท บิก๊ซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)                 590.00 บริษัท บิก๊ซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)                 590.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน)              1,710.00 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน)              1,710.00
บริษัท เอดิส 247 จ ำกัด                 321.00 บริษัท เอดิส 247 จ ำกัด                 321.00
บิลเงินสด                 975.00 บิลเงินสด                 975.00
บริษัท เอดิส 247 จ ำกัด              3,210.00 บริษัท เอดิส 247 จ ำกัด              3,210.00
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด              1,315.00 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด              1,315.00
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ำกัด             16,229.00 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ำกัด             16,229.00
บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน)             11,754.00 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน)             11,754.00
บริษัท พิษณุโลก บิก๊ซี 2015 จ ำกัด              4,035.00 บริษัท พิษณุโลก บิก๊ซี 2015 จ ำกัด              4,035.00
บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)              3,685.00 บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)              3,685.00
บริษัท สุรำษฎร์ธำนีดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด              3,855.00 บริษัท สุรำษฎร์ธำนีดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด              3,855.00
บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด             33,570.00 บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด             33,570.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)              4,405.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)              4,405.00
บริษัท บำจำ (ประเทศไทย) จ ำกัด              1,000.00 บริษัท บำจำ (ประเทศไทย) จ ำกัด              1,000.00
บริษัท โรบินสัน จ ำกัด (มหำชน)              1,000.00 บริษัท โรบินสัน จ ำกัด (มหำชน)              1,000.00
บริษัท สรรพสินค้ำเซ็นทรัล จ ำกัด              1,000.00 บริษัท สรรพสินค้ำเซ็นทรัล จ ำกัด              1,000.00
นพชูส์              1,000.00 นพชูส์              1,000.00

กำรจำ้งทีป่รึกษำ

โดยวิธีคัดเลือก

มำตรำ 70 (2)(ข)

เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรดิจติอลมัลติฟังก์ชั่น ระยะเวลำ 2 ปี

จ ำนวน 4 เคร่ือง

จำ้งทีป่รึกษำเพือ่จดัท ำทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career

 Path) แผนกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

(Career Development) และแผนสืบทอด

ต ำแหน่ง (Succession Plan)

        1,908,268.81

ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท เคียวเซร่ำ ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด         1,214,592.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
            85,000.0085,000.00            

รำคำต่ ำสุด บง. 046/2563 ลว. 19/5/6320 1,900,000.00        

3,000,000.00                3,000,000.0015 คะแนนสูงสุดบริษัท เอสอำร์ไอ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด         2,707,100.00 บง. 045/2563 ลว. 14/5/63

ตู้ปันสุข จ ำนวน 10 ตู้ สินค้ำอุปโภคและบริโภค และ

จดัจำ้งผลิตป้ำยติดตู้ จ ำนวน 10 ชุด ส ำหรับส ำนักงำนเขต
22 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-244/2563 ลว. 20/5/63

ตู้ปันสุข จ ำนวน 1 ตู้ สินค้ำอุปโภคและบริโภค และจดัจำ้ง

ผลิตป้ำยติดตู้ จ ำนวน 1 ชุด ส ำหรับส ำนักงำนใหญ่ บสย.
21 10,000.00                        10,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-243/2563 ลว. 20/5/63

รองเท้ำพนักงำนบริกำร จ ำนวน 4 คน23 4,000.00                            4,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-245/2563 ลว. 20/5/63



วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันที ่29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

24 เก้ำอี้หอ้งประชุมคณะกรรมกำร บสย. จ ำนวน 1 ตัว 40,000.00                        38,520.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ชนินทร์ ลิฟว่ิง จ ำกัด             38,520.00 บริษัท ชนินทร์ ลิฟว่ิง จ ำกัด             38,520.00 รำคำต่ ำสุด 2009/2563 ลว. 20/5/63

25
ต่ออำยุสมำชิกวำรสำรฉบับ HR Society Magazine

ระยะเวลำ 1 ปี
1,920.00                            1,920.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ธรรมนิติ เพรส จ ำกัด              1,920.00 บริษัท ธรรมนิติ เพรส จ ำกัด              1,920.00 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-246/2563 ลว. 21/5/63

26 บริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ Google G Suite 3,000,000.00                3,329,697.69

ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จ ำกัด         2,903,000.95 บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จ ำกัด         2,903,000.95 รำคำต่ ำสุด บง. 048/2563 ลว. 21/5/63

27 แจกันดอกไม้ จ ำนวน 3 แจกัน 4,000.00                            4,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลำวเวอร์) จ ำกัด              4,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลำวเวอร์) จ ำกัด              4,000.00 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-250/2563 ลว. 22/5/63

28
พัฒนำระบบสำรสนเทศรับค ำขอเบิกค่ำใช้จำ่ย (เพิม่เติม)

จ ำนวน 1 งำน
500,000.00                    495,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เจ-บิค๊ส์ เทรดด้ิง จ ำกัด           495,000.00 บริษัท เจ-บิค๊ส์ เทรดด้ิง จ ำกัด           495,000.00 รำคำต่ ำสุด บง. 047/2563 ลว. 22/5/63

29 แผ่นรองนัง่อนำมัยแบบพับคร่ึง จ ำนวน 20 แพ็ค 4,500.00                            4,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท อินโนสเตป จ ำกัด              4,012.50 บริษัท อินโนสเตป จ ำกัด              4,012.50 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-251/2563 ลว. 26/5/63

30 นำมบัตร จ ำนวน 5 กล่อง 1,500.00                            1,070.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ำกัด              1,070.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ำกัด              1,070.00 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-252/2563 ลว. 26/5/63

31 กล่องฝำกเก็บเอกสำร จ ำนวน 200 กล่อง 8,000.00              5,000.00              
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 5,000.00 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 5,000.00 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-253/2563 ลว. 26/5/63

32 ตรำยำงหมึกในตัว จ ำนวน 1 อัน 135.00                                121.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน)                 121.00 บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน)                 121.00 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-254/2563 ลว. 26/5/63

33
บริกำรบ ำรุงรักษำระบบเคร่ืองปรับอำกำศ ส ำนักงำนใหญ่

บสย. ระยะเวลำ 1 ปี
86,000.00                        85,600.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท สตำร์ล้ิงค์ (ประเทศไทย) จ ำกัด             85,600.00 บริษัท สตำร์ล้ิงค์ (ประเทศไทย) จ ำกัด             85,600.00 รำคำต่ ำสุด บง. 049/2563 ลว. 26/5/63

34 กระเช้ำผลไม้ จ ำนวน 1 กระเช้ำ 3,000.00                            3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บำสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด              2,664.30 บริษัท บำสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด              2,664.30 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-255/2563 ลว. 27/5/63

35
จดักิจกรรม "บสย. เข้ำสู่แสนล้ำน" พร้อมอุปกรณ์ส ำหรับ

จดักิจกรรม จ ำนวน 1 งำน
13,000.00                        13,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำงสำวจริฉำย  สวัสด์ิศรี             13,000.00 นำงสำวจริฉำย  สวัสด์ิศรี             13,000.00 รำคำต่ ำสุด 1032/2563 ลว. 27/5/63

บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จ ำกัด             90,950.00

บริษัท แอดวำนซ์ โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลย่ี จ ำกัด           127,330.00

บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพร์ส โซลูชั่นส์ จ ำกัด             40,660.00

บริษัท อี แพลนเน็ท จ ำกัด             83,460.00

38 โพสต์-อิท จ ำนวน 2 แพ็ค 400.00                                365.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน)                 365.00 บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน)                 365.00 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-257/2563 ลว. 29/5/63

บริกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์จดัเก็บข้อมูลภำยนอก

Lenovo Storwize V3700 ระยะเวลำ 1 ปี
37 120,000.00                      62,060.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพร์ส โซลูชั่นส์ จ ำกัด             40,660.00 รำคำต่ ำสุด บง. 051/2563 ลว. 28/5/63

บริกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย HPE DL560 

Gen9 ระยะเวลำ 1 ปี
36 135,000.00                    109,140.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จ ำกัด             90,950.00 รำคำต่ ำสุด บง. 050/2563 ลว. 28/5/63



วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันที ่29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

39 ผงหมึก จ ำนวน 4 รำยกำร 33,500.00                        32,528.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลำย จ ำกัด             32,528.00 บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลำย จ ำกัด             32,528.00 รำคำต่ ำสุด 1033/2563 ลว. 29/5/63

40 ปำกกำเจล จ ำนวน 24 ด้ำม 500.00                                500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอ็ม แอนด์ จ ีเคร่ืองเขียน จ ำกัด                 474.00 บริษัท เอ็ม แอนด์ จ ีเคร่ืองเขียน จ ำกัด                 474.00 รำคำต่ ำสุด บง.จซ. 1-260/2563 ลว. 29/5/63


