
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ชดุผลไม้ จ ำนวน 2 ชดุ 4,000.00             4,000.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 4,000.00 บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 4,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-443/2564 ลว. 2/12/64

2 SMS Package จ ำนวน 1 Package 49,450.00                     49,220.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ดิจติอล มำร์เกต็ต้ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั 49,220.00 บริษัท ดิจติอล มำร์เกต็ต้ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั 49,220.00 รำคำต  ำสุด 1092/2564 ลว. 2/12/64

3 กระเชำ้เยี ยมพนักงำน จ ำนวน 1 กระเชำ้ 1,500.00                        1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั 1,492.25 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั 1,492.25 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-444/2564 ลว. 3/12/64

บริษัท อคิำโน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 590.00 Ikano (Thailand) Limited 590.00

บริษัท แปซิฟคิ ค้ำไม้ จ ำกดั 9,240.00 บริษัท แปซิฟคิ ค้ำไม้ จ ำกดั 9,240.00

5 เกำ้อี้รับรองแขกหน้ำโต๊ะ จ ำนวน 2 ตัว 7,000.00                        6,313.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิดัสเตรียล จ ำกดั 6,313.00 บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิดัสเตรียล จ ำกดั 6,313.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-447/2564 ลว. 7/12/64

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกดั 26,000.00 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกดั 26,000.00

บริษัท ห้ำงเซ็นทรัล ดีพำทเมนท์สโตร์ จ ำกดั 49,000.00 Central Department Store LTD. 49,000.00

7 กระถำงเซรำมิกมีฐำนรอง จ ำนวน 1 กระถำง 500.00                             500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
DÉCOR VIVANT 500.00 DÉCOR VIVANT 500.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-448(1)/2564 ลว. 9/12/64

8 กระเชำ้ของขวัญปีใหม่ จ ำนวน 1 กระเชำ้ 3,000.00                        3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,800.00 บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,800.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-449/2564 ลว. 13/12/64

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เมธำวลัย ศรแดง 10,770.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เมธำวลัย ศรแดง 10,770.00

บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,700.00 บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,700.00

10 กระจกใส จ ำนวน 3 แผ่น 8,000.00                        4,815.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท สหแสงทอง เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั 4,815.00 บริษัท สหแสงทอง เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั 4,815.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-455/2564 ลว. 15/12/64

11
Antigen test Kit ชดุตรวจโควิด -19 ด้วยน้ ำลำย

จ ำนวน 500 ชดุ
100,000.00                   75,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำงสำวอจัฉรีย์ ขมิ้นเขยีว 75,000.00 นำงสำวอจัฉรีย์ ขมิ้นเขยีว 75,000.00 รำคำต  ำสุด 1093/2564 ลว. 14/12/64

12
บริกำรจดัต้นไม้ประดับ ภำยในส ำนักงำนใหญ ่บสย.

ชั้น 18 ระยะเวลำ 12 เดือน
43,000.00                     42,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำงสำวสุปรำณี ไชยสิทธ์ิ 42,000.00 นำงสำวสุปรำณี ไชยสิทธ์ิ 42,000.00 รำคำต  ำสุด บง. 1-035/2564 ลว. 14/12/64

13
ผลิตวีดีโอเรื องรำวเกี ยวกบัผลงำนของ บสย.

จ ำนวน 1 งำน
40,000.00                     35,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำยดลบวร จลุละภมร 35,000.00 นำยดลบวร จลุละภมร 35,000.00 รำคำต  ำสุด 1094/2564 ลว. 15/12/64

14
อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนำด 20 วัตต์

จ ำนวน 1 อนั
700.00                             700.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ำกดั (มหำชน) 690.00 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ำกดั (มหำชน) 690.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-456/2564 ลว. 15/12/64

15 ป้ำย Mock Up จ ำนวน 3 ป้ำย 1,500.00                        1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ำกดั 749.00 บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ำกดั 749.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-458/2564 ลว. 15/12/64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-450/2564 ลว. 13/12/64

รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-446/2564 ลว. 7/12/64

9 ค่ำรับรอง และกระเชำ้ของขวัญ จ ำนวน 1 กระเชำ้ 15,000.00                     15,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)

โคมไฟต้ังพืน้ จ ำนวน 1 โคม และโต๊ะกลำงไม้ 

จ ำนวน 1 ตัว
4 11,000.00                     11,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)

ของที ระลึกสื อมวลชน จ ำนวน 75 ใบ6 75,000.00                     75,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-448/2564 ลว. 9/12/64



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

16 โทรศัพท์เคลื อนที ประจ ำหน่วยงำน จ ำนวน 3 เครื อง 9,000.00                        9,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกดั 7,470.00 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกดั 7,470.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-460/2564 ลว. 16/12/64

17 กระเชำ้ของขวัญ จ ำนวน 2 กระเชำ้ 4,000.00                        4,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ดอยค ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ ำกดั 3,580.00 บริษัท ดอยค ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ ำกดั 3,580.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-461/2564 ลว. 16/12/64

18 นำมบัตร จ ำนวน 3 กล่อง 1,500.00                           963.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ำกดั 963.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ำกดั 963.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-462/2564 ลว. 16/12/64

19 กระเชำ้เยี ยมพนักงำน จ ำนวน 1 กระเชำ้ 1,500.00                        1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั 1,499.75 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั 1,499.75 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-463/2564 ลว. 16/12/64

20
จดักจิกรรมกำรประชมุพนักงำนทุกระดับ คร้ังที  

4/2564 จ ำนวน 1 งำน
100,000.00                 122,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำงสำวนุช อดุมกนั 99,000.00 นำงสำวนุช อดุมกนั 99,000.00 รำคำต  ำสุด 1095/2564 ลว. 16/12/64

21 ของขวัญปีใหม่ จ ำนวน 11 ชดุ 33,000.00                     33,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ส ำนักงำนมูลนิธิชยัพฒันำ 33,000.00 ส ำนักงำนมูลนิธิชยัพฒันำ 33,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-466/2564 ลว. 17/12/64

22 ชอ่ดอกไม้สด จ ำนวน 1 ชอ่ 3,000.00                        3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนซุ้มผกำ 2,500.00 ร้ำนซุ้มผกำ 2,500.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-467/2564 ลว. 17/12/64

23 เครื องเขยีน และวัสดุส้ินเปลือง จ ำนวน 15 รำยกำร 9,980.00                        7,755.36
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟศิเวิร์ค จ ำกดั 7,755.36 บริษัท ออฟฟศิเวิร์ค จ ำกดั 7,755.36 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-468/2564 ลว. 17/12/64

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

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนศิลป์ดอกไม้ 1,200.00 ร้ำนศิลป์ดอกไม้ 1,200.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-470/2564 ลว. 17/12/64

25 ผงหมึก จ ำนวน 1 รำยกำร 11,500.00                     11,128.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟติ ซัพพลำย จ ำกดั 11,128.00 บริษัท เอ.เค ออฟฟติ ซัพพลำย จ ำกดั 11,128.00 รำคำต  ำสุด 1096/2564 ลว. 17/12/64

บริษัท ดำต้ำโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ำกดั 104,325.00

บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) จ ำกดั 128,400.00

บริษัท คอมพแ์คส เทคโนโลยี จ ำกดั 2,900,000.00

บริษัท แอมโป ไมโครซิส จ ำกดั 3,244,240.00

28 ตรำยำง จ ำนวน 2 อนั 3,000.00                        3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลำย จ ำกดั 925.55 บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลำย จ ำกดั 925.55 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-471/2564 ลว. 20/12/64

29
ใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ประเภทองค์กร

ระยะเวลำ 2 ปี จ ำนวน 2 ชดุ
6,000.00                        6,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ไทยดิจทิัล ไอดี จ ำกดั 2,675.00 บริษัท ไทยดิจทิัล ไอดี จ ำกดั 2,675.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-472/2564 ลว. 21/12/64

บง. 102/2564 ลว. 17/12/64รำคำต  ำสุด

ประกวดรำคำ

อเิล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 งำน27 3,150,000.00             3,506,711.00

ใบเสร็จรับเงิน (แบบมีโลโก ้บสย.) 

จ ำนวน 150,000 ฉบับ
26 105,000.00                 118,770.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)

บริษัท คอมพแ์คส เทคโนโลยี จ ำกดั 2,900,000.00

บริษัท ดำต้ำโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ำกดั 104,325.00 รำคำต  ำสุด 1097/2564 ลว. 17/12/64



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

30 อปุกรณ์ตกแต่งส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 5,000.00                        5,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บิลเงินสด 2,140.00 บิลเงินสด 2,140.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-473/2564 ลว. 22/12/64

31 นำมบัตร จ ำนวน 1 กล่อง 500.00                             321.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ำกดั 321.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ำกดั 321.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-476/2564 ลว. 22/12/64

32 จดัพธีิไหว้ศำลพระภูมิ จ ำนวน 1 งำน 6,000.00                        6,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำยณวัชร เอี ยมวรศิริ 5,300.00 นำยณวัชร เอี ยมวรศิริ 5,300.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-477/2564 ลว. 22/12/64

33 อปุกรณ์กล้องเว็บแคม จ ำนวน 23 ตัว 50,000.00                     27,071.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท คอมพแ์คส เทคโนโลยี จ ำกดั 27,071.00 บริษัท คอมพแ์คส เทคโนโลยี จ ำกดั 27,071.00 รำคำต  ำสุด 2016/2564 ลว. 22/12/64

34
บริกำรบ ำรุงรักษำระบบจดัเกบ็เอกสำร 

ระยะเวลำ 1 ปี
60,000.00                     53,500.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท อบำเคต จ ำกดั 53,500.00 บริษัท อบำเคต จ ำกดั 53,500.00 รำคำต  ำสุด บง. 103/2564 ลว. 23/12/64

บริษัท พี.เค.พ.ี เทคโนโลยี จ ำกดั 209,720.00

บริษัท นัมเบอร์วัน คอมพวิเตอร์ เซอร์วิส จ ำกดั 230,692.00

36 กล่องกระดำษใส่พสัดุ จ ำนวน 70 กล่อง 5,000.00                        5,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั งำมไมตรี เปเปอร์บอกซ์ 4,494.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั งำมไมตรี เปเปอร์บอกซ์ 4,494.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-480/2564 ลว. 28/12/64

37 เครื องแบบพนักงำนขำยและหญงิ จ ำนวน 2 รำย 3,300.00                        3,006.70
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เพำเวอร์ นำว จ ำกดั 3,006.70 บริษัท เพำเวอร์ นำว จ ำกดั 3,006.70 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-481/2564 ลว. 28/12/64

38 เครื องแบบปกติขำว จ ำนวน 2 ชดุ 7,500.00                        7,135.83
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ทรงสมัยนนทบุรี จ ำกดั 7,135.83 บริษัท ทรงสมัยนนทบุรี จ ำกดั 7,135.83 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-482/2564 ลว. 28/12/64

39 อะไหล่ส ำหรับเครื องกรองน้ ำโคเวย์ จ ำนวน 1 งำน 1,500.00                        1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บีบีเค โซลูชั น จ ำกดั 963.00 บริษัท บีบีเค โซลูชั น จ ำกดั 963.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-483/2564 ลว. 28/12/64

40
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ Sangit จ ำนวน 4 License

และ Acrobat Pro จ ำนวน 2 License
70,000.00                     53,671.20

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ำกดั 53,671.20 บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ำกดั 53,671.20 รำคำต  ำสุด 2018/2564 ลว. 28/12/64

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มำนซ์ จ ำกดั 

(มหำชน)
480,000.00

บริษัท เค คำร์เรนทอล จ ำกดั 498,000.00

บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ำกดั 99,510.00

บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ำกดั 100,580.00
บง. 104/2564 ลว. 29/12/64รำคำต  ำสุดบริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ำกดั 99,510.00

บริกำรเชำ่ใชซ้อฟต์แวร์ Anydesk และ Mindmup

ระยะเวลำ 1 ปี
42 150,000.00                 101,917.50

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)

คัดเลือก

มำตรำ 56 (1)(ง)
500,000.00                 489,000.00

เชำ่รถยนต์นั งประจ ำต ำแหน่งผู้จดักำรทั วไป

ระยะเวลำ 6 เดือน จ ำนวน 1 คัน
41

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มำนซ์ จ ำกดั 

(มหำชน)
480,000.00 รำคำต  ำสุด บง. 1-038/2564 ลว. 29/12/64

ชดุกล้อง Video Conference Camera

จ ำนวน 1 ชดุ
35 220,000.00                 220,206.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท พี.เค.พ.ี เทคโนโลยี จ ำกดั 209,720.00 รำคำต  ำสุด 2017/2564 ลว. 27/12/64


