
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 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. 1-051/2565 ลว. 2/2/65

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

มาตรา 56(2)(ข)
ร้าน Flower Stylist 2,200.00              ร้าน Flower Stylist 2,200.00            ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-053/2565 ลว. 3/2/65

3 บัตรของขวัญ จ านวน 15 ใบ 9,000.00          9,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จ ากดั 9,000.00              บริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จ ากดั 9,000.00            ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-054/2565 ลว. 4/2/65

เอเซียการไฟฟา้               5,564.00 เอเซียการไฟฟา้             5,564.00

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากดั               1,118.00 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากดั             1,118.00

5 กระเชา้เยี ยมพนักงาน จ านวน 1 กระเชา้ 1,500.00                     1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั               1,495.00 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั             1,495.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-058/2565 ลว. 7/2/65

6 กระเชา้เยี ยมพนักงาน จ านวน 1 กระเชา้ 1,500.00                     1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั               1,479.00 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั             1,479.00 เกณฑ์ราคา บง.จซ. 1-059/2565 ลว. 8/2/65

7
บริการฉดีพน่น้ ายาฆา่เชื้อไวรัส COVID -19

จ านวน 1 งาน
2,500.00                     2,500.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากดั               2,500.00 บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากดั             2,500.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-060/2565 ลว. 9/2/65

บริษัท แม็กซ์แกด็เจต็ จ ากดั           231,120.00

บริษัท แอส ซูน แอส เค พรีเมี ยม จ ากดั           312,000.00

บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั

บริษัท ไทยเมลิ งเซอร์วิส จ ากดั

10 พธีิท าบุญ บสย. จ านวน 1 งาน 40,000.00                   40,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซอสามสาย อาร์ตคูซิน แอนด์ เคเตอริ ง จ ากดั             35,540.05 บริษัท ซอสามสาย อาร์ตคูซิน แอนด์ เคเตอริ ง จ ากดั            35,540.05 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-062/2565 ลว. 10/2/65

บริษัท การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั           239,680.00

บริษัท โทเทิล มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ คอนเวนชั น โซลูชั นส์ 

จ ากดั
          269,640.00

12
บริการบ ารุงรักษาอปุกรณ์เทียบเวลา NTP 

ระยะเวลา 1 ปี
50,000.00         43,412.04          

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เทเลไซน์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 43,412.04            บริษัท เทเลไซน์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 43,412.04           ราคาต  าสุด บง. 008/2565 ลว. 10/2/65

13 เชา่พืน้ที ส านักงาน ชั้น 16 14,220,000.00       14,220,000.00

มาตรา 7 (1)

การเชา่

อสังหาริมทรัพย์

ขอ้ 47 (2)

บริษัท เอน็.เอส.เน็ตเวิร์ค จ ากดั       14,220,000.00 บริษัท เอน็.เอส.เน็ตเวิร์ค จ ากดั      14,220,000.00 เกณฑ์ราคา บง. 1-001/2565 ลว. 10/2/65

14 เส้ือยืดคอกลมสีขาวพร้อมสกรีน จ านวน 100 ตัว 50,000.00                   43,870.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั             43,870.00 บริษัท การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั            43,870.00 ราคาต  าสุด 1011/2565 ลว. 11/2/65

บริษัท การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั          239,680.00 ราคาต  าสุด 1010/2565 ลว. 10/2/65

วัสดุส้ินเปลืองของใชส้ านักงาน จ านวน 5 รายการ4 8,200.00          

ถงุยังชพี พร้อมบรรจขุองอปุโภคบริโภค

จ านวน 600 ชดุ
11 300,000.00               254,660.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท แม็กซ์แกด็เจต็ จ ากดั          231,120.00 ราคาต  าสุด 1009/2565 ลว. 9/2/65

           8,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-057/2565 ลว. 7/2/65

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

พมิพห์นังสือแจง้ลูกค้าเรื องการน าส่งขอ้มูลเครดิตบูโร

ปี 2565
9 5,003,260.00           3,863,517.37

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั        3,542,308.08 ราคาต  าสุด บง. 007/2565 ลว. 9/2/65

ที วางโทรศัพท์มือถอื จ านวน 1,200 ชดุ8 320,000.00               271,560.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

15
เชา่ใชบ้ริการวงจรเครือขา่ยความเร็วสูง

ระยะเวลา 1 ปี
50,000.00                   42,757.20

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซิมโฟนี  คอมมูนิเคชั น จ ากดั (มหาชน)             42,757.20 บริษัท ซิมโฟนี  คอมมูนิเคชั น จ ากดั (มหาชน)            42,757.20 ราคาต  าสุด บง. 009/2565 ลว. 11/2/65

16 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. 1-066/2565 ลว. 14/2/65

17 พวงมาลัย จ านวน 1 พวง 1,350.00          1,350.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านภาณุมาศ 1,050.00 ร้านภาณุมาศ 1,050.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-067/2565 ลว. 14/2/65

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

มาตรา 56(2)(ข)
ร้าน Flower Stylist               2,250.00 ร้าน Flower Stylist             2,250.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-070/2565 ลว. 15/2/65

19 เครื องพน่ละอองสเปรย์ฆา่เชื้อ จ านวน 1 เครื อง 10,000.00                   10,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออล อเบ้าท์ บอท จ ากดั               7,800.00 บริษัท ออล อเบ้าท์ บอท จ ากดั             7,800.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-071/2565 ลว. 18/2/65

20 กระเชา้เยี ยมพนักงาน จ านวน 1 กระเชา้ 1,500.00                     1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั               1,482.75 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั             1,482.75 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-072/2565 ลว. 21/2/65

21 นามบัตร จ านวน 6 กล่อง 3,000.00                     1,926.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั               1,926.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั             1,926.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-073/2565 ลว. 21/2/65

22 กระเชา้ผลไม้ จ านวน 1 กระเชา้ 2,000.00                     2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั               1,900.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั             1,900.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-075/2565 ลว. 22/2/65

บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อลัไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั           190,800.00

บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั           212,399.28

24
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. ในกจิกรรมสัมมนา

Startup : YOLO TALK จ านวน 1 งาน
50,000.00                   50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอสท์ จ ากดั             50,000.00 บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอสท์ จ ากดั            50,000.00 ราคาต  าสุด 1012/2565 ลว. 22/2/65

25
บริการบ ารุงรักษาเครื องคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย

ระยะเวลา 1 ปี
50,000.00         44,940.00          

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั นส์ จ ากดั 44,940.00 บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั นส์ จ ากดั 44,940.00 ราคาต  าสุด บง. 010/2565 ลว. 22/2/65

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

มาตรา 56(2)(ข)
จริาดอกไม้               1,500.00 จริาดอกไม้             1,500.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-077/2565 ลว. 23/2/65

27 เปลี ยนอะไหล่เกา้อี้ส านักงาน จ านวน 1 งาน 5,300.00                     5,243.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิดัลเตรียล จ ากดั               5,243.00 บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิดัลเตรียล จ ากดั             5,243.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-079/2565 ลว. 24/2/65

28
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. ในวาระครบรอบ 40 ปี

หนังสือพมิพฐ์านเศรษฐกจิ จ านวน 1 งาน
50,000.00                   50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท ฐานเศรษฐกจิ มัลติมีเดีย จ ากดั             50,000.00 บริษัท ฐานเศรษฐกจิ มัลติมีเดีย จ ากดั            50,000.00 ราคาต  าสุด 1013/2565 ลว. 25/2/65

Antigen Test Kit จ านวน 3,600 ชดุ23 220,000.00               201,599.64
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อลัไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั          190,800.00 ราคาต  าสุด 1011/2565 ลว. 22/2/65



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

29 กระเชา้เยี ยมพนักงาน จ านวน 3 กระเชา้ 4,500.00                     4,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัล ฟูด้ รีเทล จ ากดั               4,434.12 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด้ รีเทล จ ากดั             4,434.12 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-081/2565 ลว. 28/2/65

บริษัท คิว.ซี.ลิสซิ ง จ ากดั         2,824,800.00

บริษัท ล็อตเต้ เรนท์-อะ-คาร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั         3,181,238.40

บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จ ากดั         3,235,680.00

บริษัท เค คาร์เรนทอล จ ากดั         3,590,064.00

เชา่รถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้จดัการทั วไป

จ านวน 1 คัน
30 4,500,000.00           4,401,650.00

คัดเลือก 

มาตรา 56 (1)(ง)
บริษัท คิว.ซี.ลิสซิ ง จ ากดั        2,824,800.00 ราคาต  าสุด บง. 011/2565 ลว. 28/2/65


