
วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ตะกร้าผลไม้ จ านวน 1 ตะกร้า 2,200.00                            2,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม ฟรุ๊ต คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด              2,190.00 บริษัท พรีเมี่ยม ฟรุ๊ต คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด              2,190.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-113/2563 ลว. 2/3/63

2 สมุดเสนอเซ็น จ านวน 2 เล่ม 600.00                                470.01
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                 470.01 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                 470.01 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-117/2563 ลว. 2/3/63

3 นามบัตร จ านวน 3 กล่อง 1,500.00              856.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากัด                 856.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากัด                 856.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-118/2563 ลว. 2/3/63

4 หมวก พร้อมปักโลโก้ บสย. จ านวน 30 ใบ 21,000.00                        12,519.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพอร์เฟค พลัส ดีไซน์ แอนด์ พร้ินท์ จ ากัด             12,519.00 บริษัท เพอร์เฟค พลัส ดีไซน์ แอนด์ พร้ินท์ จ ากัด             12,519.00 ราคาต่ าสุด 1016/2563 ลว. 3/3/63

5
สเปรย์ฆา่เชื้อ จ านวน 3 โหล และน้ ายาล้างมือชนิดเติม 

จ านวน 3 แกลลอน
9,000.00                            9,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด              5,850.00 บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด              5,850.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-122/2563 ลว. 3/3/63

6 ป้ายไวนิล จ านวน 1 ผืน 1,500.00                              802.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ์ล้านค า จ ากัด                 802.50 บริษัท โรงพิมพ์ล้านค า จ ากัด                 802.50 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-123/2563 ลว. 3/3/63

บริษัท เก็ท ปร๊ินท์ จ ากัด 95,872.00            

บริษัท เอดิส 247 จ ากัด 98,536.30            

8 กระเช้าผลไม้ จ านวน 1 กระเช้า 2,000.00                            2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูด้รีเทล จ ากัด              1,777.12 บริษัท เซ็นทรัลฟูด้รีเทล จ ากัด              1,777.12 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-127/2563 ลว. 4/3/63

9 งานพิธีท าบุญ บสย. จ านวน 1 งาน 16,000.00            16,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายณวัชร เอี่ยมวรศิริ 14,410.00 นายณวัชร เอี่ยมวรศิริ 14,410.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-129/2563 ลว. 4/3/63

10 ลูกกอล์ฟ พร้อมสกรีนโลโก้ บสย. จ านวน 25 โหล 42,500.00                        42,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พาลลาส เอจ ีจ ากัด             42,000.00 บริษัท พาลลาส เอจ ีจ ากัด             42,000.00 ราคาต่ าสุด 1017/2563 ลว. 4/3/63

11 พาร์ทิชั่น และขายึดพาร์ทิชั่น จ านวน 1 งาน             45,000.00             44,212.40
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โปรเฟล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด             44,212.40 บริษัท โปรเฟล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด             44,212.40 ราคาต่ าสุด 1018/2563 ลว. 6/3/63

12 ค่ารับรอง ฝ่าย ทบ. 7,000.00              7,000.00              
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอร่ี เทรเชอร่ี จ ากัด 650.00                บริษัท เบเกอร่ี เทรเชอร่ี จ ากัด 650.00                ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-132/2563 ลว. 10/3/63

13
ค่าเช่าสนามบาสเกตบอล ประจ าเดือนกุมภาพันธ์

จ านวน 2 ชั่วโมง
2,400.00                            2,400.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซอคเก้อร์โปร แบงค์ค๊อกซ์ จ ากัด              1,050.00 บริษัท ซอคเก้อร์โปร แบงค์ค๊อกซ์ จ ากัด              1,050.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-133/2563 ลว. 10/3/63

14
ค่าเช่าสนามฟุตบอล ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 8 

ชั่วโมง
12,000.00                        12,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม้นท์ จ ากัด             12,000.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม้นท์ จ ากัด             12,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-134/2563 ลว. 10/3/63

15 กาแฟแคปซูล จ านวน 4 กล่อง 2,000.00              2,000.00              
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูด้รีเทล จ ากัด 1,196.00             บริษัท เซ็นทรัลฟูด้รีเทล จ ากัด 1,196.00             ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-135/2563 ลว. 10/3/63

16
ค่าบริการสนามกอล์ฟ ส าหรับผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 25 คน

และเช่ารถกอล์ฟ ส าหรับผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 25 คัน
99,600.00                        99,600.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทร่ี คลับ จ ากัด             42,400.00 บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทร่ี คลับ จ ากัด             42,400.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-136/2563 ลว. 10/3/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท เก็ท ปร๊ินท์ จ ากัด 95,872.00            ราคาต่ าสุด 1015/2563 ลว. 3/3/63
ออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ "บสย. 

SMEs สร้างไทย ต่อเติม เสริมทุน" จ านวน 1 งาน
7           160,000.00             97,204.15

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)



วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

17
เลเซอร์พอยเตอร์ จ านวน 1 ชิ้น และกระดาษสต๊ิกเกอร์

สะท้อนแสง A4 จ านวน 5 แพ็ค
3,500.00                            2,200.02

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)              2,200.02 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)              2,200.02 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-137/2563 ลว. 10/3/63

18 ตรายางหมึกในตัว จ านวน 1 อัน 1,000.00                            1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด                 636.65 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด                 636.65 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-138/2563 ลว. 11/3/63

19 Standee จ านวน 3 ชุด และป้ายพิธีมอบ จ านวน 1 ป้าย 12,000.00                          1,744.10
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ากัด              1,744.10 บริษัท เอดิส 247 จ ากัด              1,744.10 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-139/2563 ลว. 11/3/63

20 นามบัตร ฝ่าย สพ. จ านวน 3 กล่อง 900.00                                642.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากัด                 642.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากัด                 642.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-140/2563 ลว. 11/3/63

21 Adapter จ านวน 4 ตัว 500.00                                500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านเต้&ไอซ์ แอ็คเซลเซอร่ี                 500.00 ร้านเต้&ไอซ์ แอ็คเซลเซอร่ี                 500.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-141/2563 ลว. 11/3/63

22
ออกแบบและผลิต Info Graphic ระยะเวลา 1 ปี

จ านวน 50 ชิ้น
39,000.00                        39,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ากัด             39,000.00 บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ากัด             39,000.00 ราคาต่ าสุด บง. 018/2563 ลว. 11/3/63

23
บริการตรวจวัดและวิเคราะหส์ภาวะการท างานเกี่ยวกับ

ระดับแสงสว่าง ภายในส านักงานใหญ่ บสย. จ านวน 1 งาน
8,000.00                            7,704.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จ ากัด              7,704.00 บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จ ากัด              7,704.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-143/2563 ลว. 12/3/63

24 โทรศัพท์มือถือ จ านวน 1 เคร่ือง 10,000.00                        10,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด              9,990.00 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด              9,990.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-144/2563 ลว. 12/3/63

25 กระดาษหวัจดหมาย บสย. จ านวน 150 รีม 42,000.00                        40,125.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ์ล้านค า จ ากัด             40,125.00 บริษัท โรงพิมพ์ล้านค า จ ากัด             40,125.00 ราคาต่ าสุด 1019/2563 ลว. 12/3/63

26
บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์จดัเก็บข้อมูลภายนอก

Lenovo Storwize V3700 ระยะเวลา 1 ปี
50,000.00                        48,150.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จ ากัด             48,150.00 บริษัท อี แพลนเน็ท จ ากัด             48,150.00 ราคาต่ าสุด บง. 019/2563 ลว. 12/3/63

27 ตรายางหมึกในตัว กจ. จ านวน 4 อัน 2,500.00              2,500.00              
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด 1,305.40             บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด 1,305.40             ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-145/2563 ลว. 13/3/63

บริษัท ดี เฮลท์ พลัส จ ากัด             10,500.00 บริษัท ดี เฮลท์ พลัส จ ากัด             10,500.00

บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จ ากัด                 980.00 บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จ ากัด                 980.00

29 ผงหมึก จ านวน 4 รายการ 48,000.00                        47,722.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด             47,722.00 บริษัท เอ.เค ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด             47,722.00 ราคาต่ าสุด 1020/2563 ลว. 16/3/63

30 กล่องฝากเก็บเอกสาร จ านวน 200 กล่อง 8,000.00                            5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน)              5,000.00 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน)              5,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-150/2563 ลว. 17/3/63

31
เคร่ืองจา่ยน้ ายาท าความสะอาด จ านวน 10 เคร่ือง และ

น้ ายาท าความสะอาดชนิดเติม จ านวน 20 แกลลอน
29,000.00                        29,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โปรเกรซ โปร เทรดด้ิง จ ากัด             28,355.00 บริษัท โปรเกรซ โปร เทรดด้ิง จ ากัด             28,355.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-152/2563 ลว. 17/3/63

32 กล้องวงจรปิด จ านวน 1 ตัว 2,000.00                            2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เน็กซ์สเต็ป คอนแทรดเตอร์ จ ากัด              1,819.00 บริษัท เน็กซ์สเต็ป คอนแทรดเตอร์ จ ากัด              1,819.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-153/2563 ลว. 18/3/63

แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเติม จ านวน 1 แกลลอน 

และชนิดขวดปัม๊ จ านวน 30 ขวด
28 12,000.00            ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-146/2563 ลว. 13/3/63            12,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)



วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท อินโนสเตป จ ากัด              7,757.50 บริษัท อินโนสเตป จ ากัด              7,757.50

บริษัท โปรเกรซ โปร เทรดด้ิง จ ากัด             10,000.00 บริษัท โปรเกรซ โปร เทรดด้ิง จ ากัด             10,000.00

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด           162,640.00

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 210,628.80

35 ปากกาไวท์บอร์ด จ านวน 20 ด้าม 700.00                                560.04
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                 560.04 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                 560.04 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-158/2563 ลว. 19/3/63

36

ส่ือประชาสัมพันธ์ บสย. ในหนังสือ "ทะยาน" คิดแบบ 

StartUp ท าอย่าง SMEs มีระบบแบบมหาชน จ านวน 1 

งาน

100,000.00                    100,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด           100,000.00 บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด           100,000.00 ราคาต่ าสุด 1021/2563 ลว. 19/3/63

37 หนังสือเทคนิคการกู้เงินฉบับ SMEs จ านวน 15,000 เล่ม 225,000.00                      72,225.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ากัด             64,200.00 บริษัท เอดิส 247 จ ากัด             64,200.00 ราคาต่ าสุด 1022/2563 ลว. 19/3/63

38 เปล่ียนอะไหล่กล้องถ่ายรูป จ านวน 1 ชุด 3,500.00                            3,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด              3,356.38 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด              3,356.38 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-159/2563 ลว. 20/3/63

39 กล่องไปรษณีย์ส าเร็จรูป จ านวน 10 ใบ 100.00                                100.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด                  90.00 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด                  90.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-160/2563 ลว. 20/3/63

40
เช่าสนามบาสเกตบอล ประจ าเดือนมีนาคม จ านวน 2 

ชั่วโมง
2,400.00                            2,400.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซอคเก้อร์โปร แบงค์ค๊อกซ์ จ ากัด              2,400.00 บริษัท ซอคเก้อร์โปร แบงค์ค๊อกซ์ จ ากัด              2,400.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-164/2563 ลว. 20/3/63

41 กาแฟแคปซูล จ านวน 100 แคปซูล 3,000.00                            3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Nestle (Thai) Ltd.              2,300.00 Nestle (Thai) Ltd.              2,300.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-165/2563 ลว. 20/3/63

42 เคร่ืองวัดอุณหภูมิ จ านวน 1 อัน 4,000.00                            4,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายธนาเดช ธงกระโทก              2,900.00 นายธนาเดช ธงกระโทก              2,900.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-166/2563 ลว. 20/3/63

43 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน 20 เคร่ือง 500,000.00                    492,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ซ)
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนีย่น จ ากัด           492,200.00 บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนีย่น จ ากัด           492,200.00 ราคาต่ าสุด 2003/2563 ลว. 20/3/63

มูลนิธิสถาบันวิจยัเพือ่การพัฒนาประเทศไทย 86.17

บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จ ากัด 60.6

45 เช่าสถานทีท่ าการชั่วคราวส าหรับการปฏิบัติงาน Co-Site 375,000.00          375,000.00          

การเช่า

อสังหาริมทรัพย์

ข้อ 93 (2)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต           375,000.00 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต           375,000.00 ราคาต่ าสุด บง. 1-006/2563 ลว. 20/3/63

46 ตรายาง จ านวน 11 อัน 2,750.00                            2,750.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด              2,177.45 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด              2,177.45 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-168/2563 ลว. 23/3/63

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด           162,640.00 ราคาต่ าสุด บง. 1-009/2563 ลว. 18/3/6334
ใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตรูปแบบ Pocket WIFI 

ระยะเวลา 4 เดือน จ านวน 40 หมายเลข
200,000.00                    186,634.40

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ซ)

ราคาต่ าสุด33 19,100.00            

กล่องใส่กระดาษรองนัง่ จ านวน 10 ชิ้น , กระดาษรองนัง่ 

จ านวน 20 แพ็ค และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จ านวน 10 

แกลลอน

            19,100.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บง.จซ. 1-156/2563 ลว. 18/3/63

จา้งทีป่รึกษาเพือ่ศึกษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ค้ าประกันสินเชื่อของ บสย. จ านวน 1 งาน
44 1,500,000.00        1,935,524.80        

การจา้งทีป่รึกษา

โดยวิธีคัดเลือก 

มาตรา 70 (2)

มูลนิธิสถาบันวิจยัเพือ่การพัฒนาประเทศไทย 1,470,000.00        คะแนนรวมสูงสุด บง. 020/2563 ลว. 20/3/63



วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

47 เคร่ืองแบบปกติขาว จ านวน 1 ชุด 2,800.00                            2,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านครุยนิชา โดยนางสาวนัฎฐิกา จริตรัมย์              2,800.00 ร้านครุยนิชา โดยนางสาวนัฎฐิกา จริตรัมย์              2,800.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-169/2563 ลว. 24/3/63

48 เคร่ืองแบบพนักงานชายและหญิง จ านวน 6 คน 11,000.00                          9,180.60
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พาวเวอร์ นาว จ ากัด              9,180.60 บริษัท พาวเวอร์ นาว จ ากัด              9,180.60 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-170/2563 ลว. 23/3/63

49 เคร่ืองวัดมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ตัว 36,000.00                        36,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)             35,952.00 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)             35,952.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 2-012/2563 ลว. 23/3/63

50
บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยกล้องวงจร

ปิด CCTV ระยะเวลา 1 ปี
42,000.00            28,890.00            

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่นส์ จ ากัด 28,890.00            บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่นส์ จ ากัด 28,890.00            ราคาต่ าสุด บง. 021/2563 ลว. 23/3/63

51
ค่าบล็อคสกรีนเส้ือยืดคอกลมโครงการ "บสย. SMEs สร้าง

ไทย ต่อเติม เสริมทุน" จ านวน 4 บล็อค
1,284.00                            1,284.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จ ากัด              1,284.00 บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จ ากัด              1,284.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-171/2563 ลว. 24/3/63

52
แท่นประทับ จ านวน 11 แท่น และหมึกเติมแท่นประทับ 

จ านวน 11 ขวด
1,650.00                              538.95

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                 538.95 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                 538.95 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-173/2563 ลว. 24/3/63

53
หนังสือพิมพ์ประจ าส่วนกลาง ประจ าเดือน เมษายน 

จ านวน 48 ฉบับ
885.00                                885.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ (2525) จ ากัด                 885.00 บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ (2525) จ ากัด                 885.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-174/2563 ลว. 24/3/63

54 ฉีดยาพ่นฆา่เชื้อโควิด-19 จ านวน 1 งาน 40,000.00                        38,520.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ็นริชพรูฟ จ ากัด             38,520.00 บริษัท เอ็นริชพรูฟ จ ากัด             38,520.00 ราคาต่ าสุด 1023/2563 ลว. 24/3/63

55

ผลิตสปอตวิทยุและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ 

FM. 100.5 MHz และเครือข่าย 

อสมท 53 สถานี จ านวน 1 งาน

300,000.00                    300,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)           300,000.00 บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)           300,000.00 ราคาต่ าสุด บง. 024/2563 ลว. 24/3/63

56
เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook ระยะเวลา 2 เดือน

จ านวน 20 เคร่ือง
300,000.00                    222,560.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ซ)
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนีย่น จ ากัด           222,560.00 บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนีย่น จ ากัด           222,560.00 ราคาต่ าสุด บง. 1-010/2563 ลว. 25/3/63

57
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจติอลขาว-ด า 

จ านวน 1 เคร่ือง
50,000.00                        50,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด                    0.29 บริษัท พ.ีเอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด                    0.29 ราคาต่ าสุด บง. 1-008/2563 ลว. 25/3/63

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนีย่น จ ากัด           498,192.00

บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากัด           558,540.00

59 ค่าเช่าสนามฟุตบอล ประจ าเดือนมีนาคม จ านวน 2 ชั่วโมง 12,000.00                        12,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม้นท์ จ ากัด              3,000.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม้นท์ จ ากัด              3,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-178/2563 ลว. 26/3/63

60
ออกแบบและผลิตอินโฟกราฟิกในรูปแบบภาพนิง่

ระยะเวลา 1 ปี จ านวน 50 ชิ้น
40,000.00                        39,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ากัด             39,000.00 บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ากัด             39,000.00 ราคาต่ าสุด บง. 026/2563 ลว. 27/3/63

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนีย่น จ ากัด           498,192.00 ราคาต่ าสุด บง. 023/2563 ลว. 25/3/63
เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และหน้าจอ 

Monitorจ านวน 20 ชุด ระยะเวลา 1 ปี
58 500,000.00                    528,366.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)



วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท เฮย์กรุ๊ป จ ากัด 82.46

บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จ ากัด 71.86

บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด 71.47

บริษัท นอร์ธ สตาร์ บิสซิเนส คอนซัลต้ิง จ ากัด 70.40

บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ซ จ ากัด 68.59

บริษัท ควอลิต้ี โฟกัส จ ากัด 68.40

62 ตัดต่อวีดีโอคลิป จ านวน 20 คลิป           100,000.00             98,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีเค แอดทิเวชั่น จ ากัด             98,000.00 บริษัท ซีเค แอดทิเวชั่น จ ากัด             98,000.00 ราคาต่ าสุด บง. 027/2563 ลว. 31/3/63

การจา้งทีป่รึกษา

โดยวิธีคัดเลือก 

มาตรา 70 (2)

คะแนนรวมสูงสุด บง. 022/2563 ลว. 30/3/63          580,000.00

จา้งทีป่รึกษาด าเนินการส ารวจหาปัจจยัความพึงพอใจ

และความผูกพันของพนักงาน บสย. ปี 2563 จ านวน 1 

งาน

61 650,000.00                    637,944.00 บริษัท เฮย์กรุ๊ป จ ากัด


