
วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1 นามบัตร จ านวน 3 กล่อง 1,400.00              963.00                 
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากดั 963.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากดั 963.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-388/2563 ลว. 3/8/63

2 ของที ระลึก จ านวน 2 ชิ้น 6,000.00                            6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีม่าโกลด์ อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั           5,370.00 บริษัท พรีม่าโกลด์ อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั          5,370.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-389/2563 ลว. 3/8/63

บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จ ากดั       449,400.00

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต       500,000.00

4

บัตรของขวัญ มูลค่า 2,000 บาท จ านวน 1 ใบ มูลค่า

1,500 บาท จ านวน 1 ใบ และมูลค่า 1,500 บาท 

จ านวน 1 ใบ

4,500.00                            4,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จ ากดั           4,500.00 บริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จ ากดั          4,500.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-390/2563 ลว. 4/8/63

5
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

จ านวน 1 งาน
100,000.00           100,000.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) 100,000.00 บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) 100,000.00 ราคาต  าสุด 1047/2563 ลว. 4/8/63

6 ยาประจ าส านักงาน จ านวน 15 รายการ 18,750.00                          18,750.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ส าโรงเภสัช จ ากดั         18,072.30 บริษัท ส าโรงเภสัช จ ากดั        18,072.30 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-391/2563 ลว. 6/8/63

Bakery Treasury Co.,Ltd           2,510.00 Bakery Treasury Co.,Ltd          2,510.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มนต์มอนเต้             170.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มนต์มอนเต้            170.00

บิลเงินสด               70.00 บิลเงินสด              70.00

8 ค่ารับรอง ฝ่าย กอ. 3,750.00                            3,750.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Bakery Treasury Co.,Ltd             704.00 Bakery Treasury Co.,Ltd            704.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-395/2563 ลว. 7/8/63

9 ค่ารับรอง ฝ่าย สพ.               4,000.00               4,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บ้านญวน จ ากดั 3,392.00          บริษัท บ้านญวน จ ากดั 3,392.00         ราคาต  าสุด

บง.จซ. 1-393/2563 ลว. 6/8/63

บง.จซ. 1-396/2563 ลว. 7/8/63

10 นามบัตร จ านวน 3 กล่อง               1,300.00                  642.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากดั 642.00            บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากดั 642.00           ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-397/2563  ลว. 11/8/63

11 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื ม จ านวน 1 งาน 2,500.00                            2,461.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ ง

คอนซัลแตนท์ จ ากดั
          2,461.00

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ ง

คอนซัลแตนท์ จ ากดั
         2,461.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-398/2563 ลว. 10/8/63

12 พวงหรีด พร้อมจัดส่ง 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. 1-400/2563 ลว. 10/8/63

บรัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั 507.00            บรัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั 507.00           

บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 663.40            บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 663.40           

บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จ ากดั       449,400.00 ราคาต  าสุด บง. 073/2563 ลว. 3/8/63

ส ารวจการรับรู้ข้อมูล บสย. ของผู้ประกอบการ SMEs 

ทั วไปต่อบรรษัทประกนัสินเชื ออตุสาหกรรมขนาดย่อม 

จ านวน 1 งาน

3 500,000.00                      474,950.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

1,500.00              1,500.00              กระเช้าเครื องดื มถวายพระ จ านวน 1 กระเช้า13
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-401/2563 ลว. 10/8/63

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
              6,250.006,250.00              ค่ารับรอง ฝ่าย กอ.7 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-392/2563 ลว. 6/8/63



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากดั 288,151.00

บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั 356,310.00

บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ากดั 449,400.00

15 ลูกบาสเกตบอล จ านวน 1 ลูก 1,500.00                            1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ ากดั           1,267.50 บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ ากดั          1,267.50 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-405/2563 ลว. 11/8/63

16 ป้ายกจิกรรม CSR จ านวน 8 ชิ้น 5,000.00                            5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ากดั           1,712.00 บริษัท เอดิส 247 จ ากดั          1,712.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-406/2563 ลว. 11/8/63

17 เครื องแบบพนักงาน จ านวน 2 ตัว 5,000.00                            3,317.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากดั           3,317.00 บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากดั          3,317.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-407/2563 ลว. 11/8/63

18 น้ าผลไม้ จ านวน 40 กล่อง 2,500.00                            2,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั           2,232.00 บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั          2,232.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-408/2563 ลว. 11/8/63

19
ออกแบบและผลิตสต๊ิกเกอร์ ส าหรับศูนย์ที ปรึกษาทางการ

เงิน SMEs จ านวน 1 งาน
80,000.00                          69,550.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เกท็ ปร๊ินท์ จ ากดั         69,550.00 บริษัท เกท็ ปร๊ินท์ จ ากดั        69,550.00 ราคาต  าสุด 1048/2563 ลว. 11/8/63

20
บริการ Creative Cloud จัดท าสื อ เพื อการประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 งาน
44,000.00                          37,878.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากดั         37,878.00 บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากดั        37,878.00 ราคาต  าสุด 1049/2563 ลว. 11/8/63

21 ค่ารับรอง ฝ่าย ทบ. 800.00                                  800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอรี  เทรเชอรี  จ ากดั             195.00 บริษัท เบเกอรี  เทรเชอรี  จ ากดั            195.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-409/2563 ลว. 13/8/63

บริษัท เอฟแอลเอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั       256,800.00

บริษัท เอฟทีเอสโอ เทคโนโลยีส์ จ ากดั       272,850.00

23
ประชาสัมพันธ์ บสย. ในงานสัมมนา SMEs New Normal

จ านวน 1 งาน
200,000.00                      200,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน)       200,000.00 บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน)       200,000.00 เกณฑ์ราคา บง. 1-020/2563 ลว. 11/8/63

24 พัฒนาเว็บไซต์ บสย. จ านวน 1 งาน 50,000.00                          46,545.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอท็ เอก็ส์ จ ากดั         46,545.00 บริษัท เอท็ เอก็ส์ จ ากดั        46,545.00 ราคาต  าสุด 1050/2563 ลว. 13/8/63

25 เส้ือยือคอกลมสีขาว พร้อมสกรีน จ านวน 100 ตัว 25,000.00                          22,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายบรรพต หมายบุญ         22,200.00 นายบรรพต หมายบุญ        22,200.00 ราคาต  าสุด 1051/2563 ลว. 13/8/63

26 เครื องแบบปกติขาว จ านวน 2 ชุด 6,000.00                            5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านครุยนิชา โดยนางสาวนัฏฐิกา จริตรัมย์           5,000.00 ร้านครุยนิชา โดยนางสาวนัฏฐิกา จริตรัมย์          5,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-413/2563 ลว. 14/8/63

Bakery Treasury Co.,Ltd           2,135.00 Bakery Treasury Co.,Ltd          2,135.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มนต์มอนเต้             130.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มนต์มอนเต้            130.00

บริการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ส าหรับใช้งานในศูนย์ปฏิบัติการ

ข้อมูลส ารอง ระยะเวลา 1 ปี
14 300,000.00           368,543.67           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากดั 288,151.00      ราคาต  าสุด บง. 074/2563 ลว. 10/8/63

โปรแกรม Analytic จ านวน 1 งาน22 270,000.00                      264,825.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอฟแอลเอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั       256,800.00 ราคาต  าสุด บง. 075/2563 ลว. 11/8/63

ค่ารับรอง ฝ่าย กอ.27 ราคาต  าสุด
บง.จซ. 1-392/2563 ลว. 6/8/63

บง.จซ. 1-416/2563 ลว. 19/8/63

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
              5,000.005,000.00              



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

28 ผงหมึก จ านวน 4 รายการ 48,000.00                          45,207.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จ ากดั         45,207.50 บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จ ากดั        45,207.50 ราคาต  าสุด 1052/2563 ลว. 17/8/63

29
หนังสือพิมพ์ประจ าส่วนกลาง ประจ าเดือนกนัยายน

จ านวน 47 ฉบับ
875.00                                  875.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั             875.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั            875.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-417/2563 ลว. 20/8/63

30 ขนมไหว้พระจันทร์ จ านวน 40 กล่อง 25,000.00                          25,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)         22,320.00 บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)        22,320.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-418/2563 ลว. 21/8/63

31 ผงหมึก จ านวน 4 รายการ 18,900.00                          16,820.40
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จ ากดั         16,820.40 บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จ ากดั        16,820.40 ราคาต  าสุด 1053/2563 ลว. 21/8/63

32 เครื องเขียนและวัสดุส้ินเปลือง จ านวน 4 รายการ 1,190.00                            1,069.88
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)           1,069.88 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)          1,069.88 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-420/2563 ลว. 21/8/63

33 นามบัตร จ านวน 1 กล่อง 300.00                                  214.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากดั             214.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากดั            214.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-422/2563 ลว. 21/8/63

34 น้ าดื ม บสย. จ านวน 500 แพ็ค 26,000.00                          24,075.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สเปซ วอเตอร์ จ ากดั         24,075.00 บริษัท สเปซ วอเตอร์ จ ากดั        24,075.00 ราคาต  าสุด 1054/2563 ลว. 21/8/63

35
เช่าอาคารส านักงานเขตภาคเหนือตอนบน

ระยะเวลา 3 ปี
1,701,000.00                  1,701,000.00

การเช่า

อสังหาริมทรัพย์

ข้อ 93 (2)

นายโกวิทย์ พิริยะอานันต์ และนางสาวชัญญ์ญาภา

พิริยะอานันต์
    1,701,000.00

นายโกวิทย์ พิริยะอานันต์ และนางสาวชัญญ์ญาภา

พิริยะอานันต์
   1,701,000.00 เกณฑ์ราคา บง. 1-023/2563 ลว. 24/8/63

36 เช่าสนามบาสเกตบอล คร้ังที  1 2,400.00                            2,400.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซอคเกอ้ร์โปร แบงค์ค๊อก จ ากดั           2,400.00 บริษัท ซอคเกอ้ร์โปร แบงค์ค๊อก จ ากดั          2,400.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-425/2563 ลว. 25/8/63

37 นามบัตร จ านวน 6 กล่อง 1,800.00                            1,284.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากดั           1,284.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากดั          1,284.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-426/2563 ลว. 25/8/63

38 เครื องดื ม ส าหรับการรับรอง 5,700.00                            5,700.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โอค๊ไวน์ จ ากดั           5,700.00 บริษัท โอค๊ไวน์ จ ากดั          5,700.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-431/2563 ลว. 26/8/63

39 กระเช้าผลไม้ จ านวน 1 กระเช้า 2,500.00                            2,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั           2,500.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั          2,500.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-429/2563 ลว. 25/8/63

40
ป้ายสนับสนุนงบประมาณจัดซ้ือยานพาหนะ (รถพยาบาล)

จ านวน 1 ป้าย
3,000.00                            3,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ากดั             535.00 บริษัท เอดิส 247 จ ากดั            535.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-432/2563 ลว. 26/8/63

41 ค่ารับรอง ฝ่าย ทบ. 510.00                                  510.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอรี  เทรเชอรี  จ ากดั             240.00 บริษัท เบเกอรี  เทรเชอรี  จ ากดั            240.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-434/2563 ลว. 26/8/63



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

บริษัท ซูเปอร์โพล จ ากดั       421,000.00

บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จ ากดั       467,590.00

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต       474,396.00

43
ช่างถ่ายภาพ ส าหรับงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ปี 2563 จ านวน 1 งาน
5,000.00                            4,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายสุขุม ปรีชาพานิช           4,000.00 นายสุขุม ปรีชาพานิช          4,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-437/2563 ลว. 27/8/63

44

เช่าพื้นที ส าหรับจัดงาน Thailand Smart Money

สัญจรระยอง คร้ังที  4 และงาน Thailand Smart Money

สัญจรกรุงเทพฯ คร้ังที  11

200,000.00                      200,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพิเศษ

ข้อ 31 (1)
บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากดั       200,000.00 บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากดั       200,000.00 ราคาต  าสุด 1055/2563 ลว. 27/8/63

45 พวงมาลัยดอกไม้สด จ านวน 1 พวง 2,200.00                            2,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านภาณุมาศ           1,820.00 ร้านภาณุมาศ          1,820.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-440/2563 ลว. 28/8/63

46
ป้ายประชาสัมพันธ์ ส าหรับงานพิธีถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน ปี 2563 จ านวน 1 งาน
30,000.00                          25,894.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ากดั         25,894.00 บริษัท เอดิส 247 จ ากดั        25,894.00 ราคาต  าสุด 1056/2563 ลว. 28/8/63

47 เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับรถ จ านวน 4 คัน 17,600.00                          16,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากดั         16,000.00 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากดั        16,000.00 ราคาต  าสุด 1057/2563 ลว. 28/8/63

48 จีท้องค า พร้อมเลเซอร์โลโก ้บสย. จ านวน 1 ชิ้น 12,000.00                          11,998.80
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ห้างขายทองฮั วเซ่งเฮง (ประเทศไทย) จ ากดั         11,998.80 บริษัท ห้างขายทองฮั วเซ่งเฮง (ประเทศไทย) จ ากดั        11,998.80 ราคาต  าสุด 1058/2563 ลว. 28/8/63

49
ช่างถ่ายภาพ พร้อมอปุกรณ์ ส าหรับถ่ายภาพคณะผู้บริหาร

ระดับสูง จ านวน 1 งาน
35,000.00             32,100.00             

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั 32,100.00        บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั 32,100.00       ราคาต  าสุด 1059/2563 ลว. 31/8/63

ส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน

ของลูกค้าที มีต่อ บสย. ปี 2563 จ านวน 1 งาน
42 500,000.00                      454,328.67

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซูเปอร์โพล จ ากดั       421,000.00 ราคาต  าสุด บง. 076/2563 ลว. 26/8/63


