
วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1 ริบบิ้น จ ำนวน 17 ม้วน 2,500.00              2,500.00              
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บิลเงินสด 2,490.00 บิลเงินสด 2,490.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-510/2563 ลว. 1/10/63

บริษัท ยูไนเต็ด อนิฟอร์เมชั น ไฮเวย์ จ ำกดั 487,920.00

บริษัท ซิมโฟนี  คอมมูนิเคชั น จ ำกดั (มหำชน) 577,800.00

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกดั 873,120.00

3 กระเช้ำผลไม้ จ ำนวน 1 กระเช้ำ 2,000.00                            2,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั           1,605.00 บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั          1,605.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-512/2563 ลว. 5/10/63

4 พวงมำลัย จ ำนวน 1 พวง 2,000.00                            2,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนภำณุมำศ           1,820.00 ร้ำนภำณุมำศ          1,820.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-514/2563 ลว. 5/10/63

5 พวงหรีด จ ำนวน 1 พวง 1,500.00                            1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนดอกไม้ เดอะโรศิตำ           1,500.00 ร้ำนดอกไม้ เดอะโรศิตำ          1,500.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-515/2563 ลว. 5/10/63

6 ชุดตักบำตร จ ำนวน 10 ชุด 2,000.00                            2,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำยณวัชร เอี ยมวรศิริ           2,000.00 นำยณวัชร เอี ยมวรศิริ          2,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-516/2563 ลว. 6/10/63

7 ตรำยำง จ ำนวน 3 อนั 2,100.00              2,100.00              
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลำย จ ำกดั 1,160.95          บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลำย จ ำกดั 1,160.95         รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-517/2563 ลว. 6/10/63

8 นำมบัตร จ ำนวน 2 กล่อง 600.00                 428.00                 
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ำกดั 428.00            บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ำกดั 428.00           รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-520/2563 ลว. 7/10/63

9 ปำกกำเน้นข้อควำม จ ำนวน 30 แพ็ค 3,000.00              1,350.13              
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั 1,350.13 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั 1,350.13 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-521/2563 ลว. 7/10/63

10
ป้ำยโปสเตอร์โครงสร้ำงคณะกรรมกำร บสย. และคณะ

ผู้บริหำร บสย. จ ำนวน 10 แผ่น
10,000.00                           8,560.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ์ล้ำนค ำ จ ำกดั           8,560.00 บริษัท โรงพิมพ์ล้ำนค ำ จ ำกดั          8,560.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-523/2563 ลว. 7/10/63

11
ประชำสัมพันธ์ บสย. ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกจิ

จ ำนวน 1 งำน
50,000.00                          50,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพิเศษ

ข้อ 31 (1)
บริษัท เนชั น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)         50,000.00 บริษัท เนชั น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)        50,000.00 รำคำต  ำสุด 1075/2563 ลว. 7/10/63

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั น จ ำกดั (มหำชน)       263,220.00

บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จ ำกดั       272,315.00

บริษัท เบเกอรี  เทรเชอรี  จ ำกดั             793.00 บริษัท เบเกอรี  เทรเชอรี  จ ำกดั            793.00
บิลเงินสด               80.00 บิลเงินสด              80.00
บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จ ำกดั             355.00 บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จ ำกดั            355.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
              2,010.002,010.00              ค่ำรับรอง ฝ่ำย ทบ.

บริกำรบ ำรุงรักษำซอฟต์แวร์ Vmware ระยะเวลำ 1 ปี       263,220.00 รำคำต  ำสุด

13 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-523-1/2563 ลว. 12/10/63

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

บง. 086/2563 ลว. 7/10/6312 300,000.00                      263,220.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั น จ ำกดั (มหำชน)

บริษัท ยูไนเต็ด อนิฟอร์เมชั น ไฮเวย์ จ ำกดั 487,920.00 รำคำต  ำสุด บง. 084/2563 ลว. 1/10/63เช่ำใช้บริกำรวงจรเครือข่ำยควำมเร็วสูง ระยะเวลำ 1 ปี2 500,000.00           683,730.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

เคหะกจิพัฒนำ             180.00 เคหะกจิพัฒนำ            180.00
บริษัท เอฟเวอร์เบสเทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จ ำกดั           1,000.00 บริษัท เอฟเวอร์เบสเทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จ ำกดั          1,000.00
เอเซียกำรไฟฟ้ำ           2,717.80 เอเซียกำรไฟฟ้ำ          2,717.80

15

ล ำโพงบลูทูธ จ ำนวน 10 เครื อง Power Bank จ ำนวน

10 เครื อง Flash Drive จ ำนวน 30 อนั และกระบอกน้ ำ

เกบ็อณุหภูมิ จ ำนวน 10 อนั

47,000.00                          37,557.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอสเอม็ทีวี โฮมอเีล็คทริค จ ำกดั         37,557.00 บริษัท เอสเอม็ทีวี โฮมอเีล็คทริค จ ำกดั        37,557.00 รำคำต  ำสุด 1076/2563 ลว. 8/10/63

16 นำมบัตร จ ำนวน 2 กล่อง 1,000.00                               428.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ำกดั             428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ำกดั            428.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-527/2563 ลว. 9/10/63

17 กระเช้ำผลไม้ จ ำนวน 3 กระเช้ำ 7,000.00                            7,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั           5,831.50 บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั          5,831.50 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-528/2563 ลว. 9/10/63

18 ค่ำรับรอง ฝ่ำย พบ. 15,000.00                          15,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ครัวครูหมึก           4,540.00 ครัวครูหมึก          4,540.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-530/2563 ลว. 9/10/63

19 ผงหมึก จ ำนวน 8 รำยกำร 43,000.00                          41,730.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลำย จ ำกดั         41,730.00 บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลำย จ ำกดั        41,730.00 รำคำต  ำสุด 1077/2563 ลว. 9/10/63

20 กระเช้ำผลไม้ จ ำนวน 1 กระเช้ำ 1,500.00                            1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั           1,495.25 บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั          1,495.25 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-532/2563 ลว. 12/10/63

บริษัท ฟำส เอก็ซ์ตร้ำ จ ำกดั           1,176.00 บริษัท ฟำส เอก็ซ์ตร้ำ จ ำกดั          1,176.00

นำงสำวชญำณ์พัฒน์ เอี ยมแสง           1,920.00 นำงสำวชญำณ์พัฒน์ เอี ยมแสง          1,920.00

22 พวงมำลัย จ ำนวน 1 พวง 3,000.00                            3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนภำณุมำศ           1,120.00 ร้ำนภำณุมำศ          1,120.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-535/2563 ลว. 14/10/63

ร้ำนภำณุมำศ           3,320.00 ร้ำนภำณุมำศ          3,320.00

นำงสำวกนกวรรษ บัณฑุนำค           3,745.00 นำงสำวกนกวรรษ บัณฑุนำค          3,745.00

24 ค่ำรับรอง ฝ่ำย สอ. 1,500.00                            1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั มนต์มอนเต้             285.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั มนต์มอนเต้            285.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-539/2563 ลว. 15/10/63

25 หนังสือพิมพ์ประจ ำส่วนกลำง จ ำนวน 45 ฉบับ 810.00                                  810.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท รุ่งโรฒน์บริกำร (2525) จ ำกดั             810.00 บริษัท รุ่งโรฒน์บริกำร (2525) จ ำกดั            810.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-540/2563 ลว. 15/10/63

26 ออกแบบและผลิตไอศกรีม จ ำนวน 390 แท่ง 38,000.00                          36,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำยบรรพต หมำยบุญ         36,000.00 นำยบรรพต หมำยบุญ        36,000.00 รำคำต  ำสุด 1078/2563 ลว. 15/10/63

27 เครื องเขียนและวัสดุส้ินเปลือง จ ำนวน 5 รำยกำร 4,150.00                            3,861.03
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั           3,861.03 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั          3,861.03 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-542/2563 ลว. 16/10/63

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
              8,000.008,000.00              พำนสักกำระ จ ำนวน 1 อนั และผ้ำไตรจีวร จ ำนวน 1 ชุด

21 4,600.00                            4,600.00

23 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-538/2563 ลว. 15/10/63

ของที ระลึก จ ำนวน 60 ชิ้น สเปรย์บรรเทำอำกำรปวด

จ ำนวน 4 กระป๋อง และน้ ำมันมวย จ ำนวน 4 ขวด

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-533/2563 ลว. 12/10/63

รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-525/2563 ลว. 8/10/63
อปุกรณ์ส ำหรับซ่อมบ ำรุงภำยในส ำนักงำน

จ ำนวน 5 รำยกำร
14 4,000.00                            4,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

28
โฆษณำประชำสัมพันธ์ บสย. ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

จ ำนวน 1 งำน
50,000.00                          50,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพิเศษ

ข้อ 31 (1)
บริษัท สำรสู่อนำคต จ ำกดั         50,000.00 บริษัท สำรสู่อนำคต จ ำกดั        50,000.00 รำคำต  ำสุด 1079/2563 ลว. 16/10/63

29
เส้ือยืด "ควำมจนไม่ใช้พันธุกรรม บสย. SMEs ต้องชนะ"

จ ำนวน 50 ตัว
25,000.00                          17,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำยบรรพต หมำยบุญ         17,000.00 นำยบรรพต หมำยบุญ        17,000.00 รำคำต  ำสุด 1080/2563 ลว. 16/10/63

30 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ พร้อมคนขับรถ จ ำนวน 3 คัน 5,500.00                            5,400.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ำกดั           5,400.00 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ำกดั          5,400.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-544/2563 ลว. 19/10/2563

31 นำมบัตร จ ำนวน 8 กล่อง 2,300.00                            1,712.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ำกดั           1,712.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ำกดั          1,712.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-545/2563 ลว. 19/10/63

32 พวงหรีด จ ำนวน 1 พวง 2,000.00                            2,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลำวเวอร์) จ ำกดั           2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลำวเวอร์) จ ำกดั          2,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-547/2563 ลว. 19/10/63

33 พวงมำลำ จ ำนวน 1 พวง 4,500.00                            4,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลำวเวอร์) จ ำกดั           2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลำวเวอร์) จ ำกดั          2,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-548/2563 ลว. 20/10/63

34 กระเป๋ำเดินทำง จ ำนวน 8 ใบ 25,000.00                          25,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั         22,600.00 บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั        22,600.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-549/2563 ลว. 19/10/63

บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเท็ม จ ำกดั     1,960,000.00

บริษัท ทูเอน็ คอมพิวเตอร์ จ ำกดั     1,991,000.00

36 กระเช้ำผลไม้ จ ำนวน 1 กระเช้ำ 3,000.00                            3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั           2,835.50 บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั          2,835.50 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-551/2563 ลว. 20/10/63

37 พวงมำลัย จ ำนวน 1 พวง 3,000.00                            3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนภำณุมำศ           1,520.00 ร้ำนภำณุมำศ          1,520.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-552/2563 ลว. 20/10/63

38 พวงหรีด จ ำนวน 1 พวง 1,500.00                            1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลำวเวอร์) จ ำกดั           1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลำวเวอร์) จ ำกดั          1,500.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-554/2563 ลว. 20/10/63

39 นำมบัตร จ ำนวน 4 กล่อง 1,750.00                            1,177.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ำกดั           1,177.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ำกดั          1,177.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-555/2563 ลว. 20/10/63

40 ต่ออำยุกำรใช้บริกำรโดเมน tcg.or.th ระยะเวลำ 5 ปี 7,000.00                            5,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน อเีมล จ ำกดั           5,000.00 บริษัท วัน อเีมล จ ำกดั          5,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-556/2563 ลว. 20/10/63

41
โฆษณำประชำสัมพันธ์ บสย. ในนิตยสำร SMEs Thailand

จ ำนวน 1 งำน
50,000.00                          50,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพิเศษ

ข้อ 31 (1)
บริษัท เพนนินซูลำร์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั         50,000.00 บริษัท เพนนินซูลำร์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั        50,000.00 รำคำต  ำสุด 1081/2563 ลว. 20/10/63

รำคำต  ำสุด บง. 087/2563 ลว. 19/10/63
ติดต้ังอปุกรณ์ต่อขยำยส ำหรับอปุกรณ์จัดเกบ็ข้อมูลภำยนอก

 (Expansion disk shelf)
บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเท็ม จ ำกดั    1,960,000.0035 2,000,000.00                  3,056,187.50

ประกวดรำคำ

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

บริษัท เทคโนโลยี อนิฟรำสตรัคเจอร์ จ ำกดั       360,000.00

บริษัท เจบีเอน็ เน็ตเวิร์ค โซลูชั น จ ำกดั       504,000.00

43
เช่ำพื้นที งำนมหกรรมกำรเงิน กรุงเทพฯ คร้ังที  20 และ

มหกรรมกำรเงิน เชียงใหม่ คร้ังที  15
1,140,040.00                  1,140,040.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพิเศษ

ข้อ 31 (2) (ซ)
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ำกดั     1,140,040.00 บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ำกดั    1,140,040.00 เกณฑ์รำคำ บง. 089/2563 ลว. 20/10/63

44
เช่ำพื้นที และจัดกจิกรรมประชำสัมพันธ์โซนเจรจำธุรกจิ 

SMEsในงำนมหกรรมกำรเงิน กรุงเทพฯ คร้ังที  20
374,500.00                      374,500.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพิเศษ

ข้อ 31 (1)
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ำกดั       374,500.00 บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ำกดั       374,500.00 เกณฑ์รำคำ บง. 1-033/2563 ลว. 20/10/63

45 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ พร้อมคนขับรถ จ ำนวน 1 คัน 4,000.00                            4,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำยไพสิทธ์ิ ภูเขำทอง           3,600.00 นำยไพสิทธ์ิ ภูเขำทอง          3,600.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-559/2563 ลว. 21/10/63

ร้ำนข้ำวคลุกกะปิ             880.00 ร้ำนข้ำวคลุกกะปิ            880.00

ร้ำนล ำพู 1           5,260.00 ร้ำนล ำพู 1          5,260.00

47 เช่ำเครื องแบบปกติขำว จ ำนวน 1 ชุด 1,000.00                            1,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ครุยนิชำ             650.00 ครุยนิชำ            650.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-561/2563 ลว. 21/10/63

48 พวงหรีด จ ำนวน 1 พวง 2,000.00                            2,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำน 40 กะรัต           2,000.00 ร้ำน 40 กะรัต          2,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-562/2563 ลว. 21/10/63

49
ออกแบบ ผลิต พร้อมติดต้ัง Backdrop และ Standee

ฟิวเจอร์บอร์ด จ ำนวน 1 งำน
50,000.00                          49,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำงสำวปวีณ์ริศำ ตระกลูเพชรไกร         49,000.00 นำงสำวปวีณ์ริศำ ตระกลูเพชรไกร        49,000.00 รำคำต  ำสุด 1083/2563 ลว. 21/10/63

50
ถุงกระดำษ บสย. ขนำดกลำง จ ำนวน 2,000 ใบ

และขนำดใหญ่ จ ำนวน 1,000 ใบ
65,000.00                          64,788.50

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั         64,788.50 บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั        64,788.50 รำคำต  ำสุด 1082/2563 ลว. 21/10/63

51 กระเช้ำผลไม้ จ ำนวน 1 กระเช้ำ 2,500.00                            2,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั           2,140.00 บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั          2,140.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-564/2563 ลว. 27/10/63

52 กำแฟซอง จ ำนวน 2 แพ็ค 800.00                                  798.01
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั             798.01 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั            798.01 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-565/2563 ลว. 27/10/2563

53 พวงมำลัย จ ำนวน 2 พวง 2,500.00                            2,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนภำณุมำศ           2,300.00 ร้ำนภำณุมำศ          2,300.00 เกณฑ์รำคำ บง.จซ. 1-566/2563 ลว. 27/10/63

54 กระเช้ำเยี ยมพนักงำน จ ำนวน 1 กระเช้ำ 1,500.00                            1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั           1,395.50 บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั          1,395.50 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-568/2563 ลว. 27/10/63

55 กระดำษโน้ตกำวในตัว จ ำนวน 165 แพ็ค 12,825.00                          12,824.75
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั         12,824.75 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั        12,824.75 รำคำต  ำสุด 1084/2563 ลว. 27/10/63

ค่ำรับรอง ฝ่ำย พบ.46 15,000.00                          15,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-560/2563 ลว. 21/10/63

บริษัท เทคโนโลยี อนิฟรำสตรัคเจอร์ จ ำกดั       360,000.00 รำคำต  ำสุด บง. 088/2563 ลว. 20/10/63
บริกำรบ ำรุงรักษำอปุกรณ์ McAfee M-2950

ระยะเวลำ 1 ปี
42 420,000.00                      360,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

56 บริกำรบ ำรุงรักษำระบบค ำนวณรำยได้ ระยะเวลำ 1 ปี 51,000.00                          50,076.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ์โปร แอดวำนซ์ จ ำกดั         50,076.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวำนซ์ จ ำกดั        50,076.00 รำคำต  ำสุด บง. 090/2563 ลว. 27/10/63

บริษัท จี.เอก็ซ์. จ ำกดั         96,300.00

บริษัท พี.เจ.กำร์เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั       109,675.00

58 เครื อง Printer จ ำนวน 1 เครื อง 30,000.00                          30,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท จ๊อบ เอน็เตอร์ไพร์ส จ ำกดั         30,000.00 บริษัท จ๊อบ เอน็เตอร์ไพร์ส จ ำกดั        30,000.00 รำคำต  ำสุด 2022/2563 ลว. 28/10/63

59 โฆษณำประชำสัมพันธ์ บสย. จ ำนวน 1 งำน 50,000.00                          50,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพิเศษ

ข้อ 31 (1)
บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จ ำกดั         50,000.00 บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จ ำกดั        50,000.00 เกณฑ์รำคำ 1087/2563 ลว. 29/10/63

60 Face Shield จ ำนวน 15 ชุด 2,500.00                            2,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท โชคนที (1984) จ ำกดั             866.70 บริษัท โชคนที (1984) จ ำกดั            866.70 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-575/2563 ลว. 29/10/63

61 กระเช้ำผลไม้ จ ำนวน 1 กระเช้ำ 1,000.00                            1,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท สุวรรณชำด จ ำกดั           1,000.00 บริษัท สุวรรณชำด จ ำกดั          1,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-576/2563 ลว. 30/10/63

บริษัท ชำฉุยฟง จ ำกดั       260,000.00

บริษัท จตุพลชำไทย (ดอยแม่สลอง) จ ำกดั       476,150.00

       96,300.00 รำคำต  ำสุด 1086/2563 ลว. 28/10/63

Box Set ผลิตภัณฑ์ชำ จ ำนวน 500 ชุด

ออกแบบและผลิตกระเป๋ำไวนิล บสย. จ ำนวน 500 ใบ

62 260,000.00                      368,075.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ชำฉุยฟง จ ำกดั       260,000.00 รำคำต  ำสุด 1085/2563 ลว. 30/10/63

57 300,000.00                      102,987.50
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท จี.เอก็ซ์. จ ำกดั


