
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 กระเชา้ปีใหม่ จ านวน 36 ชดุ 48,600.00                   48,600.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เจยีเม้งมาร์เกต็ต้ิง จ ากดั             39,482.91 บริษัท เจยีเม้งมาร์เกต็ต้ิง จ ากดั            39,482.91 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-002/2565 ลว. 4/1/65

2 ชดุผลไม้ จ านวน 6 ชดุ 13,000.00                   13,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั             13,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั            13,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-003/2565 ลว. 4/1/65

3
Antigen Test Kit ชดุตรวจโควิด -19 จ านวน 1,400 

ชดุ
100,000.00       98,000.00          

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวอจัฉรีย์ ขมิ้นเขยีว 98,000.00            นางสาวอจัฉรีย์ ขมิ้นเขยีว 98,000.00           ราคาต  าสุด 1001/2565 ลว. 4/1/65

4 กระเชา้ปีใหม่ จ านวน 4 กระเชา้ 10,000.00         10,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 7,800.00              บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 7,800.00            ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-005/2565 ลว. 6/1/65

5 พวงมาลัย จ านวน 3 พวง 6,000.00          6,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านภาณุมาศ 5,300.00              ร้านภาณุมาศ 5,300.00            ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-007/2565 ลว. 7/1/65

6 ริบบิ้น จ านวน 14 ม้วน 2,800.00                     2,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บิลเงินสด               1,605.00 บิลเงินสด             1,605.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-008/2565 ลว. 7/1/65

7 พวงหรีด 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. 1-009/2565 ลว. 7/1/65

8 พวงมาลัย จ านวน 1 พวง 2,000.00                     2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านภาณุมาศ               1,450.00 ร้านภาณุมาศ             1,450.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-010/2565 ลว. 10/1/65

9 เครื องท าลายเอกสาร จ านวน 3 เครื อง 50,000.00                   41,999.99
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟติ ซัพพลาย จ ากดั             41,999.99 บริษัท เอ.เค ออฟฟติ ซัพพลาย จ ากดั            41,999.99 เกณฑ์ราคา 2001/2565 ลว. 10/1/65

10 กล่อกระดาษ จ านวน 150 ใบ 10,000.00                   10,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศ.ชยัวิวัฒน์               6,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศ.ชยัวิวัฒน์             6,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-013/2565 ลว. 11/1/65

บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั           329,684.80

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากดั           333,000.00

12 ชดุผลไม้ จ านวน 3 ชดุ 6,000.00                     6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั               6,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั             6,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-014/2565 ลว. 12/1/65

13 นามบัตร จ านวน 2 กล่อง 1,000.00                        642.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั                 642.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั                642.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-016/2565 ลว. 12/1/65

14 ตรายาง จ านวน 2 อนั 3,000.00                     3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลาย จ ากดั               1,316.10 บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลาย จ ากดั             1,316.10 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-017/2565 ลว. 12/1/65

15 นามบัตร จ านวน 2 กล่อง 500.00             428.00              
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั 428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั 428.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-018/2565 ลว. 13/1/65

16 พวงมาลัย จ านวน 2 พวง 4,000.00          4,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านภาณุมาศ 2,550.00 ร้านภาณุมาศ 2,550.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-019/2565 ลว. 13/1/65

         329,684.80 ราคาต  าสุด บง. 002/2565 ลว. 11/1/6511 367,100.00               333,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั

พมิพห์นังสือแจง้ชว่งสิทธิลูกหนี้ บสย. 

จ านวน 74,000 ฉบับ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

17 พวงมาลัย จ านวน 1 พวง 2,000.00          2,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านภาณุมาศ 1,250.00 ร้านภาณุมาศ 1,250.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-020/2565 ลว. 13/1/65

18 แผ่นฆา่เชื้อ จ านวน 48 ชิ้น 12,000.00                   12,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จ ากดั             10,159.01 บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จ ากดั            10,159.01 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-021/2565 ลว. 13/1/65

19 พวงหรีด จ านวน 1 พวง 2,000.00                     2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั               2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั             2,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-023/2565 ลว. 13/1/65

บริษัท สหแสงทอง เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั         5,250,000.00

บริษัท เอส วี อเีลคทริค จ ากดั         6,252,200.00

21 กระดาษสีถา่ยเอกสาร จ านวน 5 แพค็ 1,250.00                     1,194.98
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั               1,194.98 บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั             1,194.98 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-025/2565 ลว. 14/1/65

22 ชดุผลไม้ จ านวน 1 ชดุ 2,000.00                     2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั               2,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั             2,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-027/2565 ลว. 14/1/65

23 ผงหมึก จ านวน 6 รายการ 40,000.00                   39,461.60
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟติ ซัพพลาย จ ากดั             39,461.60 บริษัท เอ.เค ออฟฟติ ซัพพลาย จ ากดั            39,461.60 ราคาต  าสุด 1002/2565 ลว. 14/1/65

24
แฟม้หีบเพลง จ านวน 10 เล่ม และสมุดเสนอเซ็น

จ านวน 14 เล่ม
12,400.00                   11,700.06

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั             11,700.06 บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั            11,700.06 ราคาต  าสุด 1003/2565 ลว. 14/1/65

บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั           487,064.00

บริษัท คอมพแ์คส เทคโนโลยี จ ากดั           498,192.00

26 ชดุผลไม้ จ านวน 11 ชดุ 10,890.00                   10,890.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไอยราฟรุ๊ต จ ากดั             10,890.00 บริษัท ไอยราฟรุ๊ต จ ากดั            10,890.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-028/2565 ลว. 18/1/65

27 ของเยี ยมพนักงาน จ านวน 1 ชดุ 1,500.00                     1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั               1,421.75 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั             1,421.75 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-029/2565 ลว. 18/1/65

28 บริหารจดัการ Line Official Account ระยะเวลา 1 ปี 30,000.00                   23,701.36
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดิโทโลจ ีจ ากดั             23,701.36 บริษัท ดิโทโลจ ีจ ากดั            23,701.36 ราคาต  าสุด บง. 005/2565 ลว. 18/1/65

29 กระเชา้ส้ม จ านวน 54 ชดุ 86,400.00                   86,400.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั             83,700.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั            83,700.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-030/2565 ลว. 19/1/65

30 พวงมาลัย จ านวน 4 พวง 8,000.00                     8,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านภาณุมาศ               2,250.00 ร้านภาณุมาศ             2,250.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-032/2565 ลว. 19/1/65

31 เครื องเขยีนและวัสดุส้ินเปลือง จ านวน 10 รายการ 12,500.00                   11,102.32
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จนูเทรด จ ากดั             11,102.32 บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จนูเทรด จ ากดั            11,102.32 ราคาต  าสุด 1004/2565 ลว. 19/1/65

32 ค่ารับรอง 2,500.00                     2,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บิลเงินสด                 395.00 บิลเงินสด                395.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-034/2565 ลว. 21/1/65

บริษัท สหแสงทอง เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั        5,250,000.00

บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั          487,064.00 ราคาต  าสุด บง. 003/2565 ลว. 17/1/65

ราคาต  าสุด บง. 001/2565 ลว. 13/1/65

เชา่เครื องคอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์ และหน้าจอ

Monitor ระยะเวลา 1 ปี
500,000.00       

20 5,500,000.00     

25         519,057.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

      5,436,797.80
คัดเลือก

มาตรา 56(1)(ซ)
ปรับปรุงและตกแต่งส านักงานใหญ่



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

33 กระเชา้เยี ยมพนักงาน จ านวน 1 ชดุ 1,500.00                     1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั               1,449.50 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั             1,449.50 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-037/2565 ลว. 24/1/65

34 ชอ่ดอกไม้ จ านวน 1 ชอ่ 2,000.00                     2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั               2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั             2,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-039/2565 ลว. 24/1/65

บริษัท แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ จ ากดั             89,880.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มาสเตอร์ พซี ทรานสเลชั น           135,355.00

36 นามบัตร จ านวน 2 กล่อง 500.00                           428.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั                 428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั                428.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-040/2565 ลว. 25/1/65

บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั น ซิสเทม จ ากดั             45,000.00 บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั น ซิสเทม จ ากดั            45,000.00

บริษัท เซ็นทรัลฟูด้รีเทล จ ากดั             60,000.00 บริษัท เซ็นทรัลฟูด้รีเทล จ ากดั            60,000.00

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นตอร์ จ ากดั (มหาชน)             45,000.00 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นตอร์ จ ากดั (มหาชน)            45,000.00

บริษัท มันเดย์ครีเอชั น จ ากดั           129,898.00

บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ากดั           141,000.00

39 นามบัตร จ านวน 1 กล่อง 500.00                           321.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั                 321.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั                321.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-042/2565 ลว. 26/1/65

40 พวงมาลัย จ านวน 1 พวง 2,000.00                     2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านภาณุมาศ               1,000.00 ร้านภาณุมาศ             1,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-043/2565 ลว. 26/1/65

41
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. หนังสือพมิพม์ติชน

จ านวน 1 งาน
50,000.00                   50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน)             50,000.00 บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน)            50,000.00 ราคาต  าสุด 1008/2565 ลว. 27/1/65

42 ป้ายฟวิเจอร์บอร์ดไดคัท จ านวน 2 ชิ้น 5,000.00                     5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ากดั               1,337.50 บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ากดั             1,337.50 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-047/2565 ลว. 27/1/65

43
ผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซ

เบอร์
3,000,000.00           2,160,000.00

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท ไซเบอร์ตรอน จ ากดั         2,490,000.00 บริษัท ไซเบอร์ตรอน จ ากดั        2,490,000.00 คะแนนรวมสูงสุด บง. 004/2565 ลว. 31/1/65

44
บริการบ ารุงรักษาระบบวางแผนงบประมาณ

ระยะเวลา 1 ปี
300,000.00               264,825.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อนิเตอร์ฟนิส์ แอดไวเซอรี  จ ากดั           264,825.00 บริษัท อนิเตอร์ฟนิส์ แอดไวเซอรี  จ ากดั          264,825.00 เกณฑ์ราคา บง. 006/2565 ลว. 31/1/65

ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-041/2565 ลว. 25/1/65

1006/2565 ลว. 24/1/65

        140,050.00200,000.00       

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
        150,000.00150,000.00       บัตรของขวัญ มูลค่า 300 บาท จ านวน 500 ใบ37

1007/2565 ลว. 25/1/65

แปลรายงานภาษาประจ าปี 2564 ของ บสย.

จ านวน 1 งาน
35 บริษัท แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ จ ากดั            89,880.00 ราคาต  าสุด

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
        112,617.50110,000.00       

ออกแบบและผลิตรายงานประจ าปี 2564 ของ บสย.

จ านวน 1 งาน
38 บริษัท มันเดย์ครีเอชั น จ ากดั          129,898.00 ราคาต  าสุด

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)


