
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1 น้ํายาสารทําความเย็น R-22 2,000.00           1,647.80             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไอที กรุ-ปเซอร0วิส จํากัด 1,647.80         บริษัท ไอที กรุ-ปเซอร0วิส จํากัด 1,647.80        ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-381/2562 ลว. 2/7/62

2 ยางรถยนต0 จํานวน 4 เส7น พร7อมติดตั้ง 35,200.00                    35,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุญยะ ออโต7 จํากัด        33,200.00 บริษัท บุญยะ ออโต7 จํากัด       33,200.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-384/2562 ลว. 2/7/62

3 แผ<นพับ จํานวน 65,500 ใบ 133,000.00                  67,982.45
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ0ล7านคํา จํากัด        67,982.45 บริษัท โรงพิมพ0ล7านคํา จํากัด       67,982.45 ราคาต่ําสุด 1060/2562 ลว. 2/7/62

4 นามบัตร จํานวน 1 กล<อง 500.00                            214.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว0 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            214.00 บริษัท วัน โอ ไฟว0 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            214.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-385/2562 ลว. 3/7/62

5 ไส7กรองน้ําดื่ม Everest 3,000.00                        3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟGลเตอร0 มาร0ท จํากัด          2,720.00 บริษัท ฟGลเตอร0 มาร0ท จํากัด         2,720.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-386/2562 ลว. 3/7/62

6 ค<ารับรอง 3,000.00                        3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร7านขนมจีนต7นก7ามปู          2,151.00 ร7านขนมจีนต7นก7ามปู         2,151.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-388/2562 ลว. 3/7/62

7 การบํารุงรักษาระบบ Call Center ระยะเวลา 1 ปM 110,000.00                102,117.15
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ริชคอมมูนิเคชั่น แอนด0 เทคโนโลยี่ จํากัด      102,117.15

บริษัท ริชคอมมูนิเคชั่น แอนด0 เทคโนโลยี่ 

จํากัด
     102,117.15 ราคาต่ําสุด บร. 057/2562 ลว. 3/7/62

8
การเช<าอาคารสํานักงานเขตภาคใต7ตอนบน 

ระยะเวลา 3 ปM
754,979.40                754,979.40

การเช<า

อสังหาริมทรัพย0

ข7อ 93 (2)

นางสุปราณี โชคชัยกวิน      754,979.40 นางสุปราณี โชคชัยกวิน      754,979.40 ราคาต่ําสุด บร. 1-011/2562 ลว. 3/7/62

9 กระเช7าผลไม7 จํานวน 3 กระเช7า 4,500.00                        4,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูRดรีเทล จํากัด          4,448.29 บริษัท เซ็นทรัลฟูRดรีเทล จํากัด         4,448.29 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-389/2562 ลว. 4/7/62

10 แจกันดอกไม7 จํานวน 1 อัน 2,000.00                        2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร0) จํากัด          2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร0) จํากัด         2,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-390/2562 ลว. 4/7/62

บริษัท วัน เอ็นเตอร0ไพรส0 โซลูชั่น จํากัด      499,476.00

บริษัท เอ็นจิเทค เซอร0วิส จํากัด      499,989.60

12 พวงหรีด จํานวน 1 พวง 1,500.00                        1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร0) จํากัด          1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร0) จํากัด         1,500.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-391/2562 ลว. 5/7/62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

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

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

11 500,000.00                499,732.80
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอ็นเตอร0ไพรส0 โซลูชั่น จํากัด      499,476.00 ราคาต่ําสุด บร. 059/2562 ลว. 4/7/62

การบํารุงรักษาอุปกรณ0การสํารองข7อมูล ของศูนย0

คอมพิวเตอร0 (Data Center) ระยะเวลา 1 ปM



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

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

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

13
ต<ออายุสมาชิกวารสารธรรมนิติ ฉบับเอกสารภาษี

อากร
1,900.00           1,900.00             

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด 1,900.00 บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด 1,900.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-392/2562 ลว. 5/7/62

14 ชุดกล7องวงจรปGด และเครื่องบันทึกภาพ 17,200.00         17,200.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห7างหุ7นส<วนจํากัด ไก<มิวสิค แอนด0 ซัพพลาย 17,200.00 ห7างหุ7นส<วนจํากัด ไก<มิวสิค แอนด0 ซัพพลาย 17,200.00 ราคาต่ําสุด 2022/2562 ลว. 5/7/62

15 กระเช7าผลไม7 จํานวน 1 กระเช7า            1,200.00              1,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูRดรีเทล จํากัด 1,185.88         บริษัท เซ็นทรัลฟูRดรีเทล จํากัด 1,185.88        ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-393/2562 ลว. 8/7/62

บริษัท โคเวอร0สเปซ จํากัด      462,047.40

บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด      485,352.00

บริษัท วัน เอ็นเตอร0ไพรส0 โซลูชั่น จํากัด 498,834.00     

17 นามบัตร จํานวน 1 กล<อง              500.00                214.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว0 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            214.00 บริษัท วัน โอ ไฟว0 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            214.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-395/2562 ลว. 9/7/62

18 พวงหรีด จํานวน 1 พวง 1,500.00           1,500.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร0) จํากัด 1,500.00         บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร0) จํากัด 1,500.00        ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-398/2562 ลว. 10/7/62

19 นามบัตร จํานวน 3 กล<อง 1,500.00                          642.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว0 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            642.00 บริษัท วัน โอ ไฟว0 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            642.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-400/2562 ลว. 11/7/62

20 โอวัลติน และเนสกาแฟ สําหรับไตรมาส 3 3,300.00                        3,050.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

ห7างหุ7นส<วนจํากัด เปเปอร0 แอนด0 ออฟฟGศ      

โปรดักส0
         3,050.00

ห7างหุ7นส<วนจํากัด เปเปอร0 แอนด0 ออฟฟGศ 

โปรดักส0
        3,050.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-401/2562 ลว. 11/7/62

21
การต<ออายุสมาชิกใช7บริการรับข7อมูลคดีล7มละลาย

และคดีขายทอดตลาดทรัพย0 ระยะเวลา 1 ปM
100,000.00                100,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดาต7า มาร0ท จํากัด        96,300.00 บริษัท ดาต7า มาร0ท จํากัด       96,300.00 ราคาต่ําสุด บร. 062/2562 ลว. 11/7/62

22 การบริการบํารุงรักษา Firewall Juniper ระยะเวลา 1 100,000.00       100,000.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แอดวานซ0 โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด 96,300.00       บริษัท แอดวานซ0 โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด 96,300.00      ราคาต่ําสุด บร. 060/2562 ลว. 12/7/62

23 เครื่อง Multifunction  จํานวน 1 เครื่อง 20,000.00         15,990.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร0 (ประเทศไทย) 

จํากัด
15,990.00       

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร0 (ประเทศไทย)

 จํากัด
15,990.00      ราคาต่ําสุด บร.จซ. 2-048/2562 ลว. 12/7/62

24 ตรายาง จํานวน 3 อัน 1,500.00           1,500.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด0 ออฟฟGศ ซัพพลาย จํากัด 770.40           

บริษัท พรีเมี่ยม แอนด0 ออฟฟGศ ซัพพลาย 

จํากัด
770.40           ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-403/2562 ลว. 17/7/62

16 คอมพิวเตอร0โน7ตบุ7ค จํานวน 18 เครื่อง 500,000.00                492,574.50
เฉพาะเจาะจง

มาตรา 56 (2)(ข)
ราคาต่ําสุดบริษัท โคเวอร0สเปซ จํากัด      462,047.40 บร. 058/2562 ลว. 8/7/62



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

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

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

25 กระเช7าผลไม7 จํานวน 9 กระเช7า 18,000.00         18,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูRดรีเทล จํากัด 17,531.76       บริษัท เซ็นทรัลฟูRดรีเทล จํากัด 17,531.76      ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-404/2562 ลว. 17/7/62

26 กระเช7าผลไม7 จํานวน 1 กระเช7า            1,500.00              1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูRดแลนด0ซุปเปอร0มาเก็ต จํากัด          1,496.00 บริษัท ฟูRดแลนด0ซุปเปอร0มาเก็ต จํากัด         1,496.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-405/2562 ลว. 17/7/62

27 ค<าเช<าสนามฟุตบอล          12,000.00            12,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม7นท0 จํากัด          6,750.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม7นท0 จํากัด         6,750.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-406/2562 ลว. 17/7/62

บริษัท แอดวานซ0 โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด 100,000.00     

บริษัท ทู เอ็น คอมพิวเตอร0 จํากัด 119,000.00     

บริษัท วัน เอ็นเตอร0ไพรส0 โซลูชั่น จํากัด 284,620.00

บริษัท เอ็นจิเทค เซอร0วิส จํากัด
306,555.00

30
บริการ การใช7โปรแกรม Creative Cloud ระยะเวลา

 1 ปM
40,000.00                    37,450.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด        37,450.00 บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด       37,450.00 ราคาต่ําสุด 1061/2562 ลว. 18/7/62

31
งานพิมพ0หนังสือเทคนิคการกู7เงินฉบับ SMEs  6,000 

เล<ม
90,000.00         44,105.40           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ0ล7านคํา จํากัด 44,105.40       บริษัท โรงพิมพ0ล7านคํา จํากัด 44,105.40      ราคาต่ําสุด 1062/2562 ลว. 18/7/62

32
ฮาร0ดดิสก0 จํานวน 5 ลูก และหน<วยความจํา จํานวน 

2 แผง
20,000.00         18,136.50           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 18,136.50       บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 18,136.50      ราคาต่ําสุด 2023/2562 ลว. 18/7/62

บริษัท อีซีมอลล0 จํากัด 16,000.00       บริษัท อีซีมอลล0 จํากัด 16,000.00      

ร7าน DSLR SHOP.NET 900.00           ร7าน DSLR SHOP.NET 900.00           

34
หนังสือพิมพ0ประจําส<วนกลาง บสย. ประจําเดือน

สิงหาคม
2,540.00                        2,540.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ<งโรฒณ0บริการ (2525) จํากัด          2,540.00 บริษัท รุ<งโรฒณ0บริการ (2525) จํากัด         2,540.00 ราคาต่ําสุด บร. 1-409/2562 ลว. 22/7/62

35 ชุดตักบาตรพระสงฆ0 จํานวน 34 ชุด 8,500.00           8,500.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายณวัชร เอี่ยมวรศิริ 8,500.00 นายณวัชร เอี่ยมวรศิริ 8,500.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-410/2562 ลว. 22/7/62

ชุดไฟ LED ขนาด 600 w 17,000.00         17,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
33 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 2-050/2562 ลว. 18/7/62

29 300,000.00       

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท วัน เอ็นเตอร0ไพรส0 โซลูชั่น จํากัดบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร0แม<ข<าย
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.064/2562 ลว. 18/7/62297,727.50         

บร. 063/2562 ลว. 18/7/62บริษัท แอดวานซ0 โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด 100,000.00     ราคาต่ําสุด
การบํารุงรักษาระบบซอฟต0แวร0 PlateSpin 

ระยะเวลา 1 ปM
112,000.00       109,500.00         28

284,620.00     



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

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

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

36 บริการดูแล ปRองกัน และกําจัดปlญหา มด แมลงสาบ 76,800.00                    76,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด        74,900.00 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด      74,900.00 ราคาต่ําสุด บร. 065/2562 ลว. 22/7/62

37 เติมน้ํายาเคมีดับเพลิง 400.00                            400.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อํานวยการดับเพลิง จํากัด            321.00 บริษัท อํานวยการดับเพลิง จํากัด            321.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-411/2562 ลว. 23/7/62

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร0 จํากัด 77.5 คะแนน

บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท0 อินฟอร0เมชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด
77.31 คะแนน

39 ผงหมึก จํานวน 14 รายการ 45,200.00                    42,372.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟGต ซัพพลาย จํากัด        42,372.00 บริษัท เอ.เค ออฟฟGต ซัพพลาย จํากัด       42,372.00 ราคาต่ําสุด 1063/2562 ลว. 24/7/62

40 กล<องฝากเก็บเอกสาร จํานวน 200 กล<อง 8,000.00                        5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย0ศรีไทย จํากัด (มหาชน)          5,000.00 บริษัท ทรัพย0ศรีไทย จํากัด (มหาชน)         5,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-413/2562 ลว. 24/7/62

Take a Break            205.00 Take a Break            205.00

ห7างหุ7นส<วนจํากัด จินดา ฟูRดแอนด0มาร0เก็ตติ้ง            895.00 ห7างหุ7นส<วนจํากัด จินดา ฟูRดแอนด0มาร0เก็ตติ้ง            895.00

ห7องอาหาร อินโดจีน          1,880.00 ห7องอาหาร อินโดจีน         1,880.00

ห7างหุ7นส<วนจํากัด ปาปGลิโอ7            357.00 ห7างหุ7นส<วนจํากัด ปาปGลิโอ7            357.00

42 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟRาอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 70,000.00                    63,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เมดิทอป จํากัด        63,000.00 บริษัท เมดิทอป จํากัด       63,000.00 ราคาต่ําสุด 2024/2562 ลว. 25/7/62

43 หลอดไฟ จํานวน 60 หลอด 4,500.00                        4,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไทย อิเลคทริคซิตี้ อินเตอร0เนชั่นแนล จํากัด          4,290.00 บริษัท ไทย อิเลคทริคซิตี้ อินเตอร0เนชั่นแนล จํากัด        4,290.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-416/2562 ลว. 25/7/62

44 สมุดลงนามถวายพระพร จํานวน 1 เล<ม 1,000.00                        1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท กิ่งทองสเตชันเนอรี่ จํากัด            570.00 บริษัท กิ่งทองสเตชันเนอรี่ จํากัด            570.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 420/2562 ลว. 25/7/62

45 นามบัตร จํานวน 2 กล<อง 600.00                            428.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว0 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว0 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            428.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-422/2562 ลว. 25/7/62

41 ค<ารับรอง 6,000.00                        6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

การจ7างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก
866,700.00     

คะแนนรวม

สูงสุด
บร.061/2562 ลว. 23/7/62

ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-415/2562 ลว. 24/7/62

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร0 จํากัด38

จ7างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความ

มั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ

900,000.00       1,118,750.00       



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

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

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

47 สมุดลงนามถวายพระพร จํานวน 5 เล<ม 3,000.00                        3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท กิ่งทองสเตชันเนอรี่ จํากัด          2,750.00 บริษัท กิ่งทองสเตชันเนอรี่ จํากัด         2,750.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-425/2562 ลว. 26/7/62

บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด 95.08 คะแนน

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด 91.26 คะแนน

บริษัท รักลูก กรุ-ป จํากัด 89.2 คะแนน

บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จํากัด 78.78 คะแนน

บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จํากัด 68.15 คะแนน

บริษัท เจ-บิ๊คส0 เทรดดิ้ง จํากัด 58.56 คะแนน

48
แพ็คเกจสําหรับลงประกาศรับสมัครงานผ<าน

อินเทอร0เน็ต
50,000.00                    50,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซูเปอร0 เรซูเม< จํากัด        50,000.00 บริษัท ซูเปอร0 เรซูเม< จํากัด       50,000.00 ราคาต่ําสุด 1064/2562 ลว. 30/7/62

49 สื่อโฆษณาประกาศรับสมัครงานลงสื่อในหนังสือพิมพ0 100,000.00                100,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ-ป จํากัด (มหาชน)      100,000.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ-ป จํากัด (มหาชน)      100,000.00 ราคาต่ําสุด 1065/2562 ลว. 30/7/62

50 เครื่องแบบพนักงานชายและหญิง จํานวน 3 คน 6,500.00                        5,842.20
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร0 นาว จํากัด          5,842.20 บริษัท เพาเวอร0 นาว จํากัด         5,842.20 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-427/2562 ลว. 30/7/62

บร.066/2562 ลว. 26/7/2562บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด
คะแนนรวม

สูงสุด
46   5,800,000.00

ทําแผนประชาสัมพันธ0 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ0 และ

เผยแพร<

ต<อสาธารณะ บสย.

     6,000,000.00        5,998,465.00

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส0 

(e-bidding)


