
แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

1 ค)าเช)าสนามแบดมินตัน วันที่ 31/7/2561 360.00           360.00               
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร6ดแบตฯ คณัสนันท6 360.00            คอร6ดแบตฯ คณัสนันท6 360.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-347/2561 วันที่ 1/8/2561

2 การจัดจ$างบริการบํารุงรักษาเว็บไซต6 บสย. (www.tcg.or.th) ระยะเวลา 1 ปF 82,000.00       60,588.75           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ็ทเอ็กส6 จํากัด 60,588.75        บริษัท เอ็ทเอ็กส6 จํากัด 60,588.75           ราคาต่ําสุด บร.072/2561 วันที่ 1/8/2561

3
ผลิตปHายโลโก$ บสย. ขนาด ประมาณ 40 x 40 ซม. จํานวน 2 ปHาย และ

ปHายโลโก$ กระทรวงการคลัง ขนาดประมาณ 40 x 40 ซม. จํานวน 2 ปHาย
800.00           800.00               

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Hermes Fishery Co.,Ltd 642.00            Hermes Fishery Co.,Ltd 642.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-348/2561 วันที่ 2/8/2561

4 น้ําดื่มและเครื่องดื่มสําหรับจัดอบรมภายใน 7,000.00         7,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 4,906.00         บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 4,906.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-349/2561 วันที่ 2/8/2561

5 เช)าสนามฟุตบอลและเช)าพื้นที่จัดเลี้ยงอาหาร          8,000.00             8,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห$างหุ$นส)วนจํากัด สวนอาหารกุ$งเต$นปากเกร็ด          7,950.00 ห$างหุ$นส)วนจํากัด สวนอาหารกุ$งเต$นปากเกร็ด             7,950.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-350/2561 วันที่ 2/8/2561

6 น้ําดื่มขนาด 350 มม. จํานวน 180 ขวด 1,000.00         1,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีพีออล6 จํากัด (มหาชน) 780.00            บริษัท ซีพีออล6 จํากัด (มหาชน) 780.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-351/2561 วันที่ 2/8/2561

7 เช)ารถตู$ปรับอากาศ พร$อมคนขับ จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 1 วัน 1,900.00         1,600.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห$างหุ$นส)วนจํากัด ทรัพย6เจริญ แทรเวล 2007 1,600.00         ห$างหุ$นส)วนจํากัด ทรัพย6เจริญ แทรเวล 2007 1,600.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-352/2561 วันที่ 2/8/2561

8 การจัดจ$างบริการจัดต$นไม$ประดับ ระยะเวลา 12 เดือน 45,000.00 45,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวสุปราณี ไชยสิทธิ์ 43,200.00 นางสาวสุปราณี ไชยสิทธิ์ 43,200.00 ราคาต่ําสุด บร.1-001/2561 วันที่ 2/8/2561

9 การเช)าที่จอดรถยนต6 สําหรับสํานักงานสาขานครราชสีมา ระยะเวลา 3 ปF 54,000.00       54,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายปุณวัช อรรครน$อย 54,000.00        นายปุณวัช อรรครน$อย 54,000.00           ราคาต่ําสุด บร.1-002/2561 วันที่ 2/8/2561

10 ผลิตโบรชัวร6 บสย. จํานวน 50,000 ใบ      100,000.00            61,525.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ6ล$านคํา จํากัด 61,525.00        บริษัท โรงพิมพ6ล$านคํา จํากัด 61,525.00           ราคาต่ําสุด 1064/2561 วันที่ 3/8/2561

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร6 จํากัด 540,000.00      

บริษัท วาย ซีเล็คท6 จํากัด 590,000.00

12
การจัดจ$างบริการดูแลปHองกัน และกําจัดป\ญหา มด แมลงสาบ ภายใน

สํานักงาน ระยะเวลา 1 ปF
50,000.00       37,450.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล(ประเทศไทย) จํากัด 37,450.00        บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล(ประเทศไทย) จํากัด 37,450.00           ราคาต่ําสุด บร.074/2561 วันที่ 3/8/2561

13 ค)ารับรองวิทยากร ในวันที่ 8/8/2561 4,000.00         4,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ครัวมัณฑนา 639.00            ครัวมัณฑนา 639.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-354/2561 วันที่ 6/8/2561

14 ค)ารับรองวิทยากร ในวันที่ 15/8/2561 2,000.00         2,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ครัวมัณฑนา 774.00            ครัวมัณฑนา 774.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-355/2561 วันที่ 6/8/2561

15 ค)ารับรองวิทยากร ในวันที่ 22/8/2561 2,000.00         2,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ครัวมัณฑนา 833.00            ครัวมัณฑนา 833.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-356/2561 วันที่ 6/8/2561

16 หลอดไฟ LED Daylight จํานวน 50 หลอด 7,000.00         7,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีอาร6ซี ไทวัสดุ จํากัด 5,250.00         บริษัท ซีอาร6ซี ไทวัสดุ จํากัด 5,250.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-357/2561 วันที่ 6/8/2561

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร6 จํากัด 540,000.00         ราคาต่ําสุด บร.071/2561 วันที่ 3/8/2561
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส6 

(e-bidding)

11
การจัดจ$างบริการบํารุงรักษา McAfee  M-2950 (IPS) และ Iron port 

S380 Web Gateway (Proxy) ระยะเวลา 1 ปF
600,000.00     650,425.00         

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย(อม

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

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561



แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย(อม

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

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

17 เช)าสนามฟุตบอลประจําเดือนกรกฎาคม 2561 6,000.00         6,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิว แมเนจเม$นท จํากัด 4,500.00         บริษัท ซีดับบลิว แมเนจเม$นท จํากัด 4,500.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-358/2561 วันที่ 6/8/2561

18 ค)ารับรองวิทยากร ในวันที่  6/8/2561 2,000.00         2,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ครัวมัณฑนา 760.00            ครัวมัณฑนา 760.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-359/2561 วันที่ 7/8/2561

19 กระเช$าผลไม$เยี่ยมพนักงาน จํานวน 1 กระเช$า 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูHดแลนด6ซุปเปอร6มาร6เก็ต จํากัด 1,453.75         บริษัท ฟูHดแลนด6ซุปเปอร6มาร6เก็ต จํากัด 1,453.75            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-364/2561 วันที่ 8/8/2561

20 ชุดตักบาตร จํานวน 10 ชุด          2,000.00             2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านสหกรณ6กรุงเทพ จํากัด          1,990.00 ร$านสหกรณ6กรุงเทพ จํากัด             1,990.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-366/2561 วันที่ 8/8/2561

21 ผลิตใบเสร็จรับเงิน จํานวน 75,000 ใบ        75,000.00            60,187.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดาต$าโปรดักส6 ทอปป\ง ฟอร6ม จํากัด 60,187.50        บริษัท ดาต$าโปรดักส6 ทอปป\ง ฟอร6ม จํากัด 60,187.50           ราคาต่ําสุด 1065/2561 วันที่ 8/8/2561

22 Package แบบทดสอบออนไลน6 32,100.00       32,100.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท นิร6วานา จํากัด 32,100.00        บริษัท นิร6วานา จํากัด 32,100.00           ราคาต่ําสุด 1066/2561 วันที่ 8/8/2561

23 ค)ารับรองคณะผู$แทนจาก Bank of  the LAO PDR 15,000.00       15,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Bakery Treasury Co.,Ltd 2,912.00         Bakery Treasury Co.,Ltd 2,912.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-372/2561 วันที่ 10/8/2561

24 ค)าเช)าสนามแบดมินตัน ประจําเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 1 360.00           360.00               
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร6ดแบตฯ คณัสนันท6 360.00            คอร6ดแบตฯ คณัสนันท6 360.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-373/2561 วันที่ 10/8/2561

25 การเช)าที่จอดรถยนต6 สําหรับสํานักงานสาขาประจวบคีรีขันธ6 ระยะเวลา 3 ปF 54,000.00       54,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายชัยณรงค6 พิพิธวีรนันท6 54,000.00        นายชัยณรงค6 พิพิธวีรนันท6 54,000.00           ราคาต่ําสุด บร.1-004/2561 วันที่ 10/8/2561

26 ผู$คํานวณผลประโยชน6ของพนักงาน 80,000.00       80,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ศูนย6บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร6 80,000.00        

ศูนย6บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร

ศาสตร6
80,000.00           ราคาต่ําสุด 1067/2561 วันที่ 14/8/2561

27 โทรศัพท6เคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง 4,000.00         4,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เดอะมอลล6 กรุuป จํากัด 3,290.00 บริษัท เดอะมอลล6 กรุuป จํากัด 3,290.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-376/2561 วันที่ 15/8/2561

28 หนังสือพิมพ6ประจําส)วนกลาง บสย. ประจําเดือนกันยายน  2561 1,250.00         1,250.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ)งโรฒณ6บริการ (2525) จํากัด 1,250.00         บริษัท รุ)งโรฒณ6บริการ (2525) จํากัด 1,250.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-378/2561 วันที่ 15/8/2561

29 ค)ารับรองวิทยากร ในวันที่ 25/8/2561 1,350.00         1,350.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ครัวมัณฑนา 1,350.00         ครัวมัณฑนา 1,350.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-379/2561 วันที่ 15/8/2561

30 ค)ารับรองวิทยากร ในวันที่ 17/8/2561 3,000.00         3,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านอาหาร สบันงา 2,050.00         ร$านอาหาร สบันงา 2,050.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-380/2561 วันที่ 15/8/2561

31 ค)าเช)าสนามแบดมินตัน ประจําเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2 360.00           360.00               
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร6ดแบตฯ คณัสนันท6 360.00            คอร6ดแบตฯ คณัสนันท6 360.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-381/2561 วันที่ 15/8/2561

32
การต)ออายุสมาชิกใช$บริการรับข$อมูลคดีล$มละลายและคดีขายทอดตลาด

ทรัพย6
100,000.00     96,300.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดาต$า มาร6ท จํากัด 96,300.00        บริษัท ดาต$า มาร6ท จํากัด 96,300.00           ราคาต่ําสุด บร.076/2561 วันที่ 15/8/2561

33 ผลิตอินโฟกราฟvกส6 จํานวน 50 ชิ้น 45,000.00       45,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอนเนคท6 กรุuป จํากัด 45,000.00        บริษัท คอนเนคท6 กรุuป จํากัด 45,000.00           ราคาต่ําสุด บร.077/2561 วันที่ 15/8/2561



แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย(อม

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

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

34 ตรายาง จํานวน 8 อัน 2,500.00         2,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด6 ออฟฟvต ซัพพลาย จํากัด 1,829.70         บริษัท พรีเมี่ยม แอนด6 ออฟฟvต ซัพพลาย จํากัด 1,829.70            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-382/2561 วันที่ 16/8/2561

35 นามบัตร จํานวน 17 กล)อง 5,100.00         5,100.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว6 ดิจิตอล พริ้นติ้ง จํากัด 3,638.00         บริษัท วัน โอ ไฟว6 ดิจิตอล พริ้นติ้ง จํากัด 3,638.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-384/2561 วันที่ 16/8/2561

36 ไม$เซลฟFw จํานวน 1,000 ชิ้น 50,000.00       50,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็กทริค จํากัด 39,590.00        บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็กทริค จํากัด 39,590.00           ราคาต่ําสุด 1068/2561 วันที่ 16/8/2561

37 ผลิตสปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที จํานวน 2 สปอต 70,000.00       64,200.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดิโทโลจี จํากัด 64,200.00        บริษัท ดิโทโลจี จํากัด 64,200.00           ราคาต่ําสุด 1069/2561 วันที่ 16/8/2561

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด 290,505.00

บริษัท วัน เอ็นเตอร6ไพรส6 โซลูชั่น จํากัด 439,235.00

39 การจัดจ$างบริการบํารุงรักษาระบบซอฟต6แวร6 PlateSpin ระยะเวลา 1 ปF 90,000.00       89,987.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แอดวานซ6 โซลูชั่น แอนด6 เทคโนโลยี่ จํากัด 89,987.00        บริษัท แอดวานซ6 โซลูชั่น แอนด6 เทคโนโลยี่ จํากัด 89,987.00           ราคาต่ําสุด บร.078/2561 วันที่ 16/8/2561

40 ยาประจําสํานักงาน จํานวน 16 รายการ 19,500.00       19,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สําโรงเภสัช จํากัด 18,809.53        บริษัท สําโรงเภสัช จํากัด 18,809.53           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-385/2561 วันที่ 17/8/2561

41
การจ$างเหมาติดตั้งตกแต)ง และรื้อถอนบูธมาตรฐานในงาน Thailand 

Smart Money จังหวัดสุราษฎร6ธานี
45,000.00       45,000.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พี.เอ.พริ้นท6ติ้ง เฮ$าส6 จํากัด 45,000.00        บริษัท พี.เอ.พริ้นท6ติ้ง เฮ$าส6 จํากัด 45,000.00           ราคาต่ําสุด 1070/2561 วันที่ 17/8/2561

42 ค)าเช)าสถานที่อบรม วันที่ 1/9/2561 และวันที่ 8/9/2561 37,000.00       37,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ในพระ

ราชูปถัมภ6ฯ
34,000.00        

มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ในพระ

ราชูปถัมภ6ฯ
34,000.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-387/2561 วันที่ 20/8/2561

43
การจัดซื้อสื่อโฆษณาหนังสือพิมพ6 กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ6 Nation และ

หนังสือพิมพ6 คมชัดลึก จํานวนรวมไม)น$อยกว)า 20 วัน
250,000.00     203,300.00         

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด 203,300.00      บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด 203,300.00         ราคาต่ําสุด 1071/2561 วันที่ 20/8/2561

44 ตรายาง จํานวน 3 อัน 1,200.00 1,200.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด6 ออฟฟvต ซัพพลาย จํากัด 791.80            บริษัท พรีเมี่ยม แอนด6 ออฟฟvต ซัพพลาย จํากัด 791.80               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-388/2561 วันที่ 21/8/2561

45 กระดาษสีถ)ายเอกสาร ขนาด A4 ความหนา 80 แกรม สีส$ม 15 แพ็ค 3,750.00         3,374.99            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 3,374.99         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 3,374.99            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-390/2561 วันที่ 22/8/2561

โพสต6อิท ขนาด 1.5 x 5 เซนติเมตร จํานวน 80 แพ็ค 

โพสต6อิท ขนาด 0.5 x 1.7 นิ้ว จํานวน 40 แพ็ค

47 การจ$างเหมาเปลี่ยนกระจก พร$อมอุปกรณ6ติดตั้ง 23,000.00 23,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ไทยอลูมิเนียมแอนด6กลาส 22,473.00        ไทยอลูมิเนียมแอนด6กลาส 22,473.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-393/2561 วันที่ 22/8/2561

48 เช)าสนามฟุตบอลประจําเดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 1 , 2 และ 3 9,000.00         9,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิว แมเนจเม$นท6 จํากัด 9,000.00         บริษัท ซีดับบลิว แมเนจเม$นท จํากัด 9,000.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-395/2561 วันที่ 22/8/2561

49
เครื่องถ)ายเอกสารมัลติฟ\งก6ชั่น จํานวน 1 เครื่อง สําหรับสํานักงานสาขา

สงขลา
30,000.00       30,000.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ6 (ประเทศไทย) จํากัด 30,000.00        บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ6 (ประเทศไทย) จํากัด 30,000.00           ราคาต่ําสุด 2013/2561 วันที่ 22/8/2561

290,505.00 ราคาต่ําสุด บร.075/2561 วันที่ 16/8/2561
การจัดจ$างบริการบํารุงรักษาซอฟต6แวร6สํารองข$อมูล Symantec Backup 

Exec ระยะเวลา 1 ปF
38 300,000.00     239,573.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด

5,778.00         บริษัท เอส.เอส. ฟอร6จูนเทรด จํากัด 5,778.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-391/2561 วันที่ 22/8/256146 8,500.00         5,778.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส. ฟอร6จูนเทรด จํากัด
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50
การจัดจ$างบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร6แม)ข)าย ระบบ File 

Sharing  ระยะเวลา 1 ปF
30,000.00       28,890.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอ็นเตอร6ไพรส6 โซลูชั่นส6 จํากัด 28,890.00        บริษัท วัน เอ็นเตอร6ไพรส6 โซลูชั่นส6 จํากัด 28,890.00           ราคาต่ําสุด บร.079/2561 วันที่ 22/8/2561

51 ผลิตสติกเกอร6 ฟvล6มฝHา พร$อมติดตั้ง          3,000.00             2,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห$างหุ$นส)วนสามัญ ไดมอนด6 บีเค พลัส          2,200.00 ห$างหุ$นส)วนสามัญ ไดมอนด6 บีเค พลัส             2,200.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-398/2561 วันที่ 23/8/2561

52
กระเช$าผลไม$ สําหรับ มอบให$กับ New TV จํานวน  3  กระเช$า และ

กระเช$าผลไม$ สําหรับมอบให$กับ TNN24 จํานวน  5 กระเช$า
16,000.00       16,000.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซิตี้มอลล6 กรุuป จํากัด 15,861.25        บริษัท ซิตี้มอลล6 กรุuป จํากัด 15,861.25           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-399/2561 วันที่ 23/8/2561

53 ของใช$ประจําส)วนกลางและของใช$แพนทรี จํานวน 13 รายการ 17,300.00       17,300.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 12,950.00        บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 12,950.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-400/2561 วันที่ 23/8/2561

54 การจัดซื้อสื่อวิทยุสถานีวิทยุ อสมท. FM 96.5 MHz ระยะเวลา 1 เดือน 80,000.00       79,179.80           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 79,179.80        บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 79,179.80           ราคาต่ําสุด 1072/2561 วันที่ 23/8/2561

55 การจัดซื้อสื่อวิทยุสถานีวิทยุ อสมท. FM 95.0 MHz ระยะเวลา 1 เดือน 80,000.00                  80,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)         80,000.00 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)            80,000.00 ราคาต่ําสุด 1073/2561 วันที่ 23/8/2561

56
ผลิตโล) จํานวน 2 ชิ้น , รูปวาด จํานวน 2 รูป และจัดซื้อสลากออมสิน 

มูลค)า 25,000 บาท จํานวน 2 ใบ
59,000.00       59,000.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แอมปา อินเตอร6เทรด จํากัด 3,424.00         บริษัท แอมปา อินเตอร6เทรด จํากัด 3,424.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-401/2561 วันที่ 24/8/2561

57 ค)าเช)าสนามแบดมินตัน ประจําเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 3 360.00           360.00               
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร6ดแบตฯ คณัสนันท6 360.00            คอร6ดแบตฯ คณัสนันท6 360.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-403/2561 วันที่ 24/8/2561

58 ผลิต X-Banner พร$อมจัดทํา Artwork X-Banner จํานวน 28 ชุด 50,000.00                  49,960.44
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แอด ออน จํากัด         49,960.44 บริษัท แอด ออน จํากัด            49,960.44 ราคาต่ําสุด 1074/2561 วันที่ 24/8/2561

59 แจกันดอกไม$สด จํานวน 1 อัน 2,000.00         2,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านเฟเวอร6 ฟลาวเวอร6 2,000.00         ร$านเฟเวอร6 ฟลาวเวอร6 2,000.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-406/2561 วันที่ 27/8/2561

60
การเช)าที่จอดรถยนต6 สําหรับสํานักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา ระยะเวลา

 3 ปF
43,200.00       43,200.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางป\ทมา  เมธีดล 43,200.00        นางป\ทมา  เมธีดล 43,200.00           ราคาต่ําสุด บร.1-003/2561 วันที่ 28/8/2561

61 พวงหรีด จํานวน 1 พวง 2,000.00         2,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านดอกไม$สุรมาลี 2,000.00         ร$านดอกไม$สุรมาลี 2,000.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-409/2561 วันที่ 29/8/2561

62 ค)าเช)าสนามแบดมินตัน ประจําเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 4 360.00           360.00               
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร6ดแบตฯ คณัสนันท6 360.00            คอร6ดแบตฯ คณัสนันท6 360.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-411/2561 วันที่ 30/8/2561

63 ผลิตปHายไวนิล จํานวน 11 ปHาย 11,200.00       10,593.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ6ล$านคํา จํากัด 10,593.00        บริษัท โรงพิมพ6ล$านคํา จํากัด 10,593.00           ราคาต่ําสุด 1075/2561 วันที่ 30/8/2561

64 ผลิตเครื่องแบบพนักงานชาย – หญิง จํานวน 18 คน 37,000.00       35,887.80           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร6 นาว จํากัด 35,887.80        บริษัท เพาเวอร6 นาว จํากัด 35,887.80           ราคาต่ําสุด 1076/2561 วันที่ 30/8/2561

65
การจัดจ$างบริการบํารุงรักษาโปรแกรมตรวจนับทรัพย6สิน Well-Fixed 

Asset Physical Count Software ระยะเวลา 1 ปF
30,000.00       28,248.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ็มบี เทค จํากัด 28,248.00        บริษัท เอ็มบี เทค จํากัด 28,248.00           ราคาต่ําสุด บร.080/2561 วันที่ 30/8/2561
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66 ดอกกุหลาบ จํานวน 600 ดอก (งานเกษียณอายุ) 4,000.00         4,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านคุณหนู 2,400.00         ร$านคุณหนู 2,400.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-412/2561 วันที่ 31/8/2561

67 แพ็คเกจลงประกาศรับสมัครพนักงาน ทางอินเทอร6เน็ต จํานวน 1 แพ็คเกจ 50,000.00       50,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซูเปอร6 เรซูเม) จํากัด 50,000.00        บริษัท ซูเปอร6 เรซูเม) จํากัด 50,000.00           ราคาต่ําสุด 1077/2561 วันที่ 31/8/2561


