
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 กระเชา้เย่ียมพนักงาน จ านวน 2 กระเชา้ 3,000.00             3,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั 2,981.75 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั 2,981.75 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-403/2564 ลว. 1/11/64

2 พวงหรีด จ านวน 1 พวง 1,500.00                        1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านศิลป์ดอกไม้ 1,200.00 ร้านศิลป์ดอกไม้ 1,200.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-405/2564 ลว. 2/11/64

3 นามบัตร จ านวน 43 กล่อง 13,900.00                      9,737.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั 9,737.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั 9,737.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-406/2564 ลว. 2/11/64

4 ชดุผลไม้ จ านวน 2 ชดุ 4,000.00                        4,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-407/2564 ลว. 4/11/64

5 โล่ จ านวน 7 ชิ้น 20,000.00                     20,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แอมปา อนิเตอร์เทรด จ ากดั 11,984.00 บริษัท แอมปา อนิเตอร์เทรด จ ากดั 11,984.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-409/2564 ลว. 4/11/64

6
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. SME Thailand

Online จ านวน 1 งาน
50,000.00                     50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1) 
บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 50,000.00 บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 50,000.00 ราคาต่ าสุด 1084/2564 ลว. 4/11/64

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั 160.00 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั 160.00

THE THAI SILK CO.,LTD. 19,640.00 THE THAI SILK CO.,LTD. 19,640.00

8 โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. อไีฟแนนท์ จ านวน 1 งาน 50,000.00                     50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1) 
บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จ ากดั 50,000.00 บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จ ากดั 50,000.00 ราคาต่ าสุด 1085/2564 ลว. 8/11/64

นายเกยีรติชยั ดวงค า 4,000.00 นายเกยีรติชยั ดวงค า 4,000.00

นายภาคภูมิ สู่สุข 4,000.00 นายภาคภูมิ สู่สุข 4,000.00

10 ตรายาง จ านวน 2 ชิ้น 2,000.00                        2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลาย จ ากดั 1,273.00 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลาย จ ากดั 1,273.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-413/2564 ลว. 9/11/64

ร้านฮอยล าดวนฟา้ฮ่าม 510.00 ร้านฮอยล าดวนฟา้ฮ่าม 510.00

บริษัท พาร์ค โบโร่ จ ากดั 410.00 บริษัท พาร์ค โบโร่ จ ากดั 410.00

บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จ ากดั 1,984.00 บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จ ากดั 1,984.00

12 เชา่อาคารส านักงานเขตภาคกลาง ระยะเวลา 3 ปี 750,141.00                 750,141.00

มาตรา 7 (1)

การเชา่

อสังหาริมทรัพย์

ขอ้ 47 (2)

นางสาวนันท์นภัส ด่านชยัวิจติร 750,141.00 นางสาวนันท์นภัส ด่านชยัวิจติร 750,141.00 เกณฑ์ราคา บง. 1-032/2564 ลว. 9/11/64

13 แจกนัดอกไม้ จ านวน 1 แจกนั 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 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-416/2564 ลว. 10/11/64

7 24,200.00                     24,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

11

เชา่รถตู้ จ านวน 2 คัน9 8,000.00                        8,000.00

ของที่ระลึก จ านวน 16 ชดุ และกล่องกระดาษ 

จ านวน 4 กล่อง

ค่ารับรอง สอ. 5,000.00                        5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-414/2564 ลว. 9/11/64

ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-411/2564 ลว. 5/11/64

ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-410/2564 ลว. 5/11/64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจกิายน 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 30 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจกิายน 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 30 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564

14 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 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-417/2564 ลว. 12/11/64

15
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. สยามธุรกจิ

จ านวน 1 งาน
40,000.00                     40,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1) 
บริษัท สยามธุรกจิ แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั 40,000.00 บริษัท สยามธุรกจิ แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั 40,000.00 ราคาต่ าสุด 1086/2564 ลว. 12/11/64

16 เคร่ืองแบบพนักงานชายและหญงิ จ านวน 6 ราย 11,000.00                      9,769.10
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากดั 9,769.10 บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากดั 9,769.10 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-419/2564 ลว. 16/11/64

บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จ ากดั 1,000.00 บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จ ากดั 1,000.00

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากดั 1,000.00 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากดั 1,000.00

บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ ากดั 1,000.00 บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ ากดั 1,000.00

บริษัท โปรเกรส ไฮยีนส์ พลัส จ ากดั 2,059.75 บริษัท โปรเกรส ไฮยีนส์ พลัส จ ากดั 2,059.75

เอเซียการไฟฟา้ 3,852.00 เอเซียการไฟฟา้ 3,852.00

บริษัท เอก-ชยั ดิสทริบิวชั่น จ ากดั 2,916.00 บริษัท เอก-ชยั ดิสทริบิวชั่น จ ากดั 2,916.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 5,478.00 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 5,478.00

19 เชา่รถตู้ จ านวน 1 คัน 7,200.00                        7,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายออ๊ด ตาปู่ 7,200.00 นายออ๊ด ตาปู่ 7,200.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-422/2564 ลว. 16/11/64

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

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านพวงหรีดธรรมะ 2,000.00 ร้านพวงหรีดธรรมะ 2,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-424/2564 ลว. 16/11/64

21
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. Benewsonline

 จ านวน 1 งาน
30,000.00                     30,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1) 
บริษัท เงินเจริญ ครีเอชั่น จ ากดั 30,000.00 บริษัท เงินเจริญ ครีเอชั่น จ ากดั 30,000.00 ราคาต่ าสุด 1087/2564 ลว. 16/11/64

22
แฟม้เจาะ จ านวน 60 เล่ม และโพสต์-อทิ 

จ านวน 24 แผง
2,900.00                        2,819.66

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั 2,819.66 บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั 2,819.66 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-425/2564 ลว. 17/11/64

23 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 เกณฑ์ราคา บง.จซ. 1-427/2564 ลว. 18/11/64

24
โฆษณาประกาศรับสมัครงานผ่านอนิเทอร์เน็ต

จ านวน 1 แพค็เกจ
48,792.00                     48,792.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จ ากดั 48,792.00 บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จ ากดั 48,792.00 ราคาต่ าสุด 1088/2564 ลว. 18/11/64

25 พฒันาระบบการจดัการความรู้ 1,200,000.00             1,200,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ค)
บริษัท ดิจติอล สกรีน เพลย์ จ ากดั 1,000,000.00 บริษัท ดิจติอล สกรีน เพลย์ จ ากดั 1,000,000.00 เกณฑ์ราคา บง. 098/2564 ลว. 18/11/64

ของใชส านักงาน ห้องแพนทรีและรถยนต์

จ านวน 8 รายการ
18 17,400.00                     17,400.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-421/2564 ลว. 16/11/64

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
           3,000.003,000.00             รองเท้าพนักงานบริการ จ านวน 3 ราย17 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-420/2564 ลว. 16/11/64



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจกิายน 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 30 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564

26 ของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 1,380,000.00             1,154,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ค)
มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอปุถมัภ์ฯ 1,380,000.00 มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอปุถมัภ์ฯ 1,380,000.00 เกณฑ์ราคา บง. 1-034/2564 ลว. 18/11/64

27 กระเชา้เย่ียมพนักงาน จ านวน 1 กระเชา้ 1,500.00                        1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั 1,491.25 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั 1,491.25 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-430/2564 ลว. 22/11/64

28 กล่องฝากเกบ็เอกสาร จ านวน 200 กล่อง 6,000.00                        5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) 5,000.00 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) 5,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-431/2564 ลว. 23/11/64

29 สายน้ าดี ชนิดสแตนเลสถกั จ านวน 10 เส้น 4,500.00                        4,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 3,990.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 3,990.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-432/2564 ลว. 23/11/64

30 น้ าด่ืม บสย. จ านวน 500 แพค็ (6,000 ขวด) 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 ราคาต่ าสุด 1089/2564 ลว. 24/11/64

31
ต่ออายุ Software License ระบบค้ าประกนัสินเชื่อ

(Magic) ระยะเวลา 1 ปี
1,650,000.00             1,615,432.50

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ค)
บริษัท เมจกิซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 1,605,000.00 บริษัท เมจกิซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 1,605,000.00 เกณฑ์ราคา บง. 099/2564 ลว. 25/11/64

32 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 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-436/2564 ลว. 26/11/64

33 บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าด่ืม จ านวน 1 งาน 22,000.00                     20,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียร่ิง

คอนซัลแตนท์ จ ากดั
20,000.00

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียร่ิง

คอนซัลแตนท์ จ ากดั
20,000.00 เกณฑ์ราคา 1090/2564 ลว. 26/11/64

34
แพค็เกจ็การรับประกนัการใชง้านโปรแกรมเงินเดือน

จ านวน 1 แพค็เกจ็
40,000.00                     23,083.11

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จ ากดั 23,083.11 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จ ากดั 23,083.11 ราคาต่ าสุด 1091/2564 ลว. 29/11/64

35
พฒันาระบบค านวณรายได้ (Cal Income) เพิม่เติม

จ านวน 1 งาน
40,000.00                     32,100.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากดั 32,100.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากดั 32,100.00 ราคาต่ าสุด 2015/2564 ลว. 29/11/64


