
วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1 นามบัตร จ านวน 2 กล่อง 1,000.00                         428.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากดั             428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากดั            428.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-003/2564 ลว. 5/1/64

Bakery Treasury Co.,Ltd           1,720.00 Bakery Treasury Co.,Ltd          1,720.00

ร้าน วันอราบิกา้             295.00 ร้าน วันอราบิกา้            295.00

3 ค่ารับรอง ฝ่าย สอ. 3,000.00           3,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จ ากดั 1,155.00          บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จ ากดั 1,155.00         ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-006/2564 ลว. 5/1/64

4
พิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื องการน าส่งข้อมูลเครดิตบูโร

ของ บสย. ปี 2563 เพิ มเติม
650,000.00        617,856.00         

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(จ)
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากดั 617,856.00      บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากดั 617,856.00      เกณฑ์ราคา บร. 001/2564 ลว. 5/1/64

5 ชุดผลไม้ จ านวน 4 ชุด 6,000.00                       6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากดั           3,108.21 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากดั          3,108.21 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-007/2564 ลว. 6/1/64

6
ล้อยางรถเข็น แบบหมุนได้ จ านวน 6 ล้อ

และแบบหมุนไม่ได้ จ านวน 6 ล้อ
2,000.00           2,000.00            

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากดั 1,536.00          บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากดั 1,536.00         ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-008/2564 ลว. 6/1/64

7 บริการบ ารุงรักษาระบบจัดเกบ็เอกสาร ระยะเวลา 1 ปี 55,000.00                   53,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อบาเคต จ ากดั         53,500.00 บริษัท อบาเคต จ ากดั        53,500.00 ราคาต  าสุด บง. 003/2564 ลว. 6/1/64

8 กระเช้าของขวัญ จ านวน 1 กระเช้า 1,400.00                       1,400.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วิลล่า มาร์เกท็ เจพี จ ากดั           1,382.00 บริษัท วิลล่า มาร์เกท็ เจพี จ ากดั          1,382.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-009/2564 ลว. 7/1/64

บริษัท อาร์ตกรุ๊ป แอด็เวอร์ไทซิ ง จ ากดั           8,667.00 บริษัท อาร์ตกรุ๊ป แอด็เวอร์ไทซิ ง จ ากดั          8,667.00

บริษัท ส าโรงเภสัช จ ากดั             128.40 บริษัท ส าโรงเภสัช จ ากดั            128.40

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากดั           2,288.00 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากดั          2,288.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)             774.00 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)            774.00

10
ซองขาว ขนาด A4 จ านวน 5,000 ซอง

และซองขาวขยายข้าง จ านวน 1,000 ซอง
47,000.00                   46,010.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ์ล้านค า จ ากดั         46,010.00 บริษัท โรงพิมพ์ล้านค า จ ากดั        46,010.00 ราคาต  าสุด 1001/2564 ลว. 7/1/64

11 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 1002/2564 ลว. 7/1/64

12 แฟ้มหีบเพลง จ านวน 7 เล่ม 3,500.00                       2,240.03
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั           2,240.03 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั          2,240.03 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-013/2564 ลว. 8/1/64

13 อนิโฟกราฟิกส์ในรูปแบบภาพนิ ง จ านวน 1 งาน 40,000.00                   39,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ากดั         39,000.00 บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ากดั        39,000.00 ราคาต  าสุด บง. 004/2564 ลว. 8/1/64

บง.จซ. 1-012/2564 ลว. 7/1/64

2,015.00                       2,015.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต  าสุด

14,500.00                   14,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต  าสุด

ฉากกัน้ จ านวน 6 ชุด แอลกอฮอล์แบบขวด จ านวน 

ขวด แอลกอฮอล์แบบแกลลอน จ านวน 2 แกลลอน

เจลแอลกอฮอล์แบบขวดปั๊ม จ านวน 6 ชวด เจล

แอลกอฮอล์แบบแกลลอน จ านวน 2 แกลลอน และ

น้ ายาฆ่าเชื้อโรคแบบแกลลอน จ านวน 2 แกลลอน

9

บง.จซ. 1-004/2564 ลว. 5/1/64ค่ารับรอง ฝ่าย สอ.2

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

14 ชุดผลไม้ จ านวน 3 ชุด 3,000.00                       3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั           2,697.00 บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั          2,697.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-015/2564 ลว. 11/1/64

15
ออกแบบและผลิตรายงานประจ าปี 2563 ของ บสย.

จ านวน 1 งาน
200,000.00                 141,975.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ากดั       141,975.00 บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ากดั       141,975.00 ราคาต  าสุด 1003/2564 ลว. 11/1/64

บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จ ากดั  90.88 คะแนน

บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากดั  83.96 คะแนน

บริษัท ซัม ซิสเท็ม จ ากดั  70.01 คะแนน

17
บริหารจัดการ Line Official Account

ระยะเวลา 1 ปี
25,000.00                   23,701.36

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดิโทโลจี จ ากดั         23,701.36 บริษัท ดิโทโลจี จ ากดั        23,701.36 ราคาต  าสุด บง. 006/2564 ลว. 11/1/64

บริษัท ไซเบอร์ตรอน จ ากดั  95.66 คะแนน

บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเท็ม จ ากดั  90.63 คะแนน

บริษัท ซีเคียวอนิโฟ จ ากดั  74.40 คะแนน

19 ยางรถยนต์ประจ าต าแหน่ง จ านวน 4 เส้น 22,000.00         22,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุญยะ ออโต้ จ ากดั 20,800.00 บริษัท บุญยะ ออโต้ จ ากดั 20,800.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-016/2564 ลว. 13/1/64

20 หนังสือพิมพ์ประจ าส่วนกลาง จ านวน 42 ฉบับ 780.00                           780.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ (2525) จ ากดั             780.00 บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ (2525) จ ากดั            780.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-018/2564 ลว. 13/1/64

21 ของเยี ยมไข้ จ านวน 1 ชุด 1,500.00                       1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)           1,485.00 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)          1,485.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-019/2564 ลว. 13/1/64

22 พวงหรีด จ านวน 1 พวง 3,000.00                       3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั           3,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั          3,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-020/2564 ลว. 13/1/64

23 ค่ารับรอง ฝ่าย สพ. 8,000.00                       8,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เควนท์ เดอ แบงคอก จ ากดั           7,320.94 บริษัท เควนท์ เดอ แบงคอก จ ากดั          7,320.94 ราคาต  าสุด

บง.จซ. 1-022-1/2564 ลว. 14/1/64

บง.จซ. 1-031/2564 ลว. 20/1/64

24 ยาประจ าส านักงาน จ านวน 24 รายการ 33,300.00                   33,300.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ส าโรงเภสัช จ ากดั         31,738.34 บริษัท ส าโรงเภสัช จ ากดั        31,738.34 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-022/2564 ลว. 14/1/64

25
แปลภาษารายงานประจ าปี 2563 ของ บสย.

จ านวน 1 งาน
100,000.00                  79,180.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ จ ากดั         79,180.00 บริษัท แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ จ ากดั        79,180.00 ราคาต  าสุด 1004/2564 ลว. 14/1/64

26 กระบอกน้ า จ านวน 500 ชิ้น 48,000.00                   34,775.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท กิฟ๊ เคบิน จ ากดั         34,775.00 บริษัท กิฟ๊ เคบิน จ ากดั        34,775.00 ราคาต  าสุด 1005/2564 ลว. 14/1/64

27 แจกนัดอกไม้ จ านวน 1 แจกนั 2,500.00                       2,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั           2,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั          2,500.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-023/2564 ลว. 18/1/64

16 7,000,000.00           7,065,340.00
พัฒนาระบบการบริหารข้อมูลเพื อท ากจิกรรม

สร้าง Engagement จ านวน 1 งาน

ผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ (SOC) จ านวน 1 งาน
18 3,000,000.00           3,010,266.67

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท ไซเบอร์ตรอน จ ากดั    2,160,000.00 คะแนนรวมสูงสุด บง. 005/2564 ลว. 11/1/64

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จ ากดั    5,400,000.00 คะแนนรวมสูงสุด บง. 002/2564 ลว. 11/1/64



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

28 Face Shield จ านวน 20 ชุด 1,100.00                       1,100.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โชคนที (1984) จ ากดั           1,100.00 บริษัท โชคนที (1984) จ ากดั          1,100.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-024/2564 ลว. 18/1/64

29 หลอดไฟ จ านวน 40 หลอด 3,000.00                       3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
เอเซียการไฟฟ้า           2,568.00 เอเซียการไฟฟ้า          2,568.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-025/2564 ลว. 18/1/64

30 เคเบิ้ลไทร์ จ านวน 1,000 เส้น 1,500.00                       1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
เอเซียการไฟฟ้า           1,391.00 เอเซียการไฟฟ้า          1,391.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-027/2564 ลว. 19/1/64

31 เครื องเขียนและวัสดุส้ินเปลือง จ านวน 8 รายการ 13,950.00                   12,139.94
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั         12,139.94 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั        12,139.94 ราคาต  าสุด 1006/2564 ลว. 19/1/64

32 ตรายาง จ านวน 1 อนั และโพสต์-อทิ จ านวน 10 แพ็ค 1,000.00                         975.03
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั             975.03 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั            975.03 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-028/2564 ลว. 20/1/64

33 พวงหรีด จ านวน 1 พวง 1,000.00                       1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั           1,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั          1,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-032/2564 ลว. 20/1/64

34
ผู้ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายโครงการ CGS

จ านวน 1 งาน
300,000.00                 281,811.25

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี  จ ากดั       281,811.25 บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี  จ ากดั       281,811.25 ราคาต  าสุด 1007/2564 ลว. 20/1/64

35
บริการบ ารุงรักษาระบบป้องกนัอคัคีภัย FM-200

ระยะเวลา 2 ปี
74,400.00                   73,830.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียริ ง จ ากดั         73,830.00 บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียริ ง จ ากดั        73,830.00 ราคาต  าสุด บง. 007/2564 ลว. 20/1/64

36 ผงหมึก จ านวน 10 รายการ 45,400.00                   43,709.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั         43,709.50 บริษัท เอ.เค ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั        43,709.50 ราคาต  าสุด 1008/2564 ลว. 21/1/64

37
ออกแบบและผลิตสื อประชาสัมพันธ์ Backdrop 

พร้อมอปุกรณ์ตกแต่ง จ านวน 1 งาน
100,000.00                  98,440.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั         98,440.00 บริษัท การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั        98,440.00 ราคาต  าสุด 1009/2564 ลว. 25/1/64

38 พวงหรีด จ านวน 2 พวง 3,000.00                       3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านดอกไม้ เดอะโรศิตา           3,000.00 ร้านดอกไม้ เดอะโรศิตา          3,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-036/2564 ลว. 26/1/64

39 กระเช้าผลไม้ จ านวน 1 กระเช้า 3,000.00                       3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั           2,875.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั          2,875.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-037/2564 ลว. 26/1/64

40 ช่างถ่ายภาพ จ านวน 1 งาน 6,000.00                       6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายบรรพต หมายบุญ           6,000.00 นายบรรพต หมายบุญ          6,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-039/2564 ลว. 26/1/64

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ากดั       247,600.00

บริษัท ซีดับบลิวที เอเซีย จ ากดั       282,660.00

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ากดั       192,600.00

บริษัท แซมบ้า สปอร์ต จ ากดั       204,000.00
42 200,000.00                 198,300.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ากดั       192,600.00 ราคาต  าสุด 1011/2564 ลว. 27/1/64

เส้ือกฬีา และกระเป๋าเป้หูรูด พร้อมสนับสนุนระบบ

จัดการวิ ง จ านวน 400 ชุด

เส้ือโปโล บสย. จ านวน 500 ตัว และหน้ากากผ้า

บสย. จ านวน 1,000 ชิ้น
41 365,000.00                 265,130.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ากดั       247,600.00 ราคาต  าสุด 1010/2564 ลว. 26/1/64



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

43
พิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื องการน าส่งข้อมูลเครดิตบูโร

ของ บสย. ปี 2563 เพิ มเติม คร้ังที  2
100,000.00                  96,540.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากดั         96,540.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากดั        96,540.00 ราคาต  าสุด บง. 021/2564 ลว. 27/1/64

44 บูธ ส าหรับจัดกจิกรรมการวิ ง จ านวน 1 งาน 50,000.00                   41,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายบรรพต หมายบุญ         41,000.00 นายบรรพต หมายบุญ        41,000.00 ราคาต  าสุด 1012/2564 ลว. 28/1/64

45
บริการบ ารุงรักษาระบบวางแผนงบประมาณ

ระยะเวลา 1 ปี
280,000.00                 264,825.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อนิเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี  จ ากดั       264,825.00 บริษัท อนิเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี  จ ากดั       264,825.00 เกณฑ์ราคา บง. 020/2564 ลว. 29/1/64


