
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 กระเชา้ผลไม้ จ านวน 1 กระเชา้ 3,000.00                     3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั          3,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั              3,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-098/2564 ลว. 3/3/64

ร้านวิบูญเพญ็ 2,007.00         ร้านวิบูญเพญ็ 2,007.00             

บริษัท สวัสดี เหิรฟา้ จ ากดั 2,300.00         บริษัท สวัสดี เหิรฟา้ จ ากดั 2,300.00             

3
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. 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           เกณฑ์ราคา 1019/2564 ลว. 3/3/64

4 นามบัตร จ านวน 3 กล่อง 900.00                           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 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-101/2564 ลว. 4/3/64

บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั  0.28/แผ่น

บริษัท เอน็.เอน็.พ ีเซ็นเตอร์ จ ากดั  0.30/แผ่น

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี  คอร์ปอเรชั น แอด็ไวเซอรี  

เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั

บริษัท เพอร์เฟค พลัส ดีไซน์ แอนด์ พร้ินท์ จ ากดั       414,518.00

บริษัท จ.ีเอก็ซ์. จ ากดั       466,199.00

8 สมุดเสนอเซ็น จ านวน 4 เล่ม 2,500.00                     2,320.02
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั          2,320.02 บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั              2,320.02 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-103/2564 ลว. 5/3/64

9 ชดุผลไม้ จ านวน 3 ชดุ 3,000.00                     3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั          3,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั              3,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-104/2564 ลว. 5/3/64

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาเวอร์) จ ากดั          1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาเวอร์) จ ากดั              1,500.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-105/2564 ลว. 5/3/64

11 นามบัตร จ านวน 1 กล่อง 300.00                           214.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั            214.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั                214.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-108/2564 ลว. 10/3/64

12 พวงมาลัย จ านวน 1 พวง 2,500.00                     2,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านภาณุมาศ            950.00 ร้านภาณุมาศ                950.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-109/2564 ลว. 10/3/64

13 ชดุผลไม้ จ านวน 17 ชดุ 17,000.00                   17,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั        17,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั            17,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-110/2564 ลว. 10/3/64

14 กระเชา้ผลไม้ จ านวน 1 กระเชา้ 3,000.00                     3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั          3,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั              3,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-111/2564 ลว. 10/3/64

ของที ระลึกกจิกรรม ปี 2564 จ านวน 7 รายการ 500,000.00               469,302.00

บง. 031/2564 ลว. 5/3/64
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี  คอร์ปอเรชั น แอด็ไวเซอรี 

เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั
       4,950,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพอร์เฟค พลัส ดีไซน์ แอนด์ พร้ินท์ จ ากดั ราคาต  าสุด         414,518.00 1020/2564 ลว. 9/3/64

150,000.00        0.29/แผ่น
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั  0.28/แผ่น

ที ปรึกษาการจ าหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ6 5,000,000.00     

มาตรา 7 (1)

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (2) (ฑ)

      8,827,500.00 คะแนนรวมสูงสุด

7

เชา่เครื องถา่ยเอกสารมัลติฟงักช์ั นขาว-ด า

จ านวน 4 เครื อง
5

ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-099/2564 ลว. 3/3/64

ราคาต  าสุด บง. 032/2564 ลว. 4/3/64

ค่ารับรอง ฝ่าย กส.22 5,000.00          5,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั          1,464.00 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั              1,464.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-112/2564 ลว. 10/3/64

16
ถงุกระดาษสีน้ าตาล จ านวน 300 ใบ

และถงุพลาสติก จ านวน 300 ใบ
3,000.00                     3,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)          1,878.00 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)              1,878.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-113/2564 ลว. 10/3/64

ร้านอาหารไกย่่างสืบศิริ          1,480.00 ร้านอาหารไกย่่างสืบศิริ              1,480.00

ครัวสุวิมล          1,420.00 ครัวสุวิมล              1,420.00

18 กระเชา้ผลไม้ จ านวน 1 กระเชา้ 2,500.00                     2,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั          2,500.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั              2,500.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-117/2564 ลว. 11/3/64

19 นามบัตร จ านวน 1 กล่อง 500.00                           214.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั            214.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั                214.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-118/2564 ลว. 11/3/64

ร้าน 79 ท่าพระจนัทร์          1,913.00 ร้าน 79 ท่าพระจนัทร์              1,913.00

ร้านมิตรโภชนา            170.00 ร้านมิตรโภชนา                170.00

ร้านผลไม้            600.00 ร้านผลไม้                600.00

21 ใบเสร็จรับเงิน จ านวน 100,000 ใบ 100,000.00                 74,900.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั        74,900.00 บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั            74,900.00 ราคาต  าสุด 1018/2564 ลว. 11/3/64

22
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. หนังสือพมิพข์า่วสด

จ านวน 1 งาน
50,000.00                   50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)
บริษัท ขา่วสด จ ากดั        50,000.00 บริษัท ขา่วสด จ ากดั            50,000.00 ราคาต  าสุด 1021/2564 ลว. 12/3/64

23
ผู้ออกแบบและผลิตสื อ วิสัยทัศน์ พนัธกจิ และค่านิยม

บสย. พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 งาน
100,000.00                 99,500.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวนุช อดุมกนั        99,500.00 นางสาวนุช อดุมกนั            99,500.00 ราคาต  าสุด 1021-1/2564 ลว. 12/3/64

24 กระเชา้ผลไม้ จ านวน 1 กระเชา้ 3,000.00                     3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั          3,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั              3,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-122/2564 ลว. 15/3/64

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)          1,462.00 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)              1,462.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)            255.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)                255.00

26 ผงหมึก จ านวน 11 รายการ 43,600.00                   41,516.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟศิ ซัพพลาย จ ากดั        41,516.00 บริษัท เอ.เค ออฟฟศิ ซัพพลาย จ ากดั            41,516.00 ราคาต  าสุด 1022/2564 ลว. 15/3/64

27
บริการบ ารุงรักษาอปุกรณ์รักษาความปลอดภัย

กล้องวงจรปิด CCTV ระยะเวลา 1 ปี
50,000.00                   36,112.50

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั นส์ จ ากดั        36,112.50 บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั นส์ จ ากดั            36,112.50 ราคาต  าสุด บง. 033/2564 ลว. 15/3/64

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

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านพโีอนี          2,000.00 ร้านพโีอนี              2,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-126/2564 ลว. 16/3/64

25 2,550.00                     2,550.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต  าสุด

ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-119/2564 ลว. 11/3/64

วัสดุส้ินเปลืองเบ็ดเตล็ด ศูนย์ที ปรึกษาทางการเงิน 

SMEs จ านวน 5 รายการ
บง.จซ. 1-124/2564 ลว. 15/3/64

ค่ารับรอง ฝ่าย ทบ.20 5,000.00                     5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

ค่ารับรอง ฝ่าย กส.217 5,000.00                     5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-114/2564 ลว. 10/3/64



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

29 ผงหมึก จ านวน 3 รายการ 12,600.00                   12,600.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟศิ ซัพพลาย จ ากดั        11,213.60 บริษัท เอ.เค ออฟฟศิ ซัพพลาย จ ากดั            11,213.60 ราคาต  าสุด 1023/2564 ลว. 16/3/64

30
เชา่พืน้ที ส าหรับจดังาน Thailand Smart Money

2021 จ านวน 1 งาน
267,500.00               267,500.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)
บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากดั       267,500.00 บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากดั          267,500.00 ราคาต  าสุด บง. 1-009/2564 ลว. 16/3/64

ร้านตู้กบัขา้ว            720.00 ร้านตู้กบัขา้ว                720.00

Coffee Berry            150.00 Coffee Berry                150.00

ร้านของว่าง              60.00 ร้านของว่าง                  60.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ต๋ีอ านวยโชค            580.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ต๋ีอ านวยโชค                580.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จนิดา ฟูด้แอนด์มาร์เกต็ต้ิง          1,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จนิดา ฟูด้แอนด์มาร์เกต็ต้ิง              1,000.00

ร้านมองมูล          1,795.00 ร้านมองมูล              1,795.00

33 คูปองน้ าดื ม จ านวน 3 เล่ม 5,000.00                     5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบียร์สิงห์ จ ากดั          3,900.15 บริษัท เบียร์สิงห์ จ ากดั              3,900.15 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-130/2564 ลว. 17/3/64

34
บริการตรวจเชค็รถยนต์ประจ าต าแหน่ง

จ านวน 1 งาน
25,000.00                   25,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จ ากดั        24,471.97 บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จ ากดั            24,471.97 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-131/2564 ลว. 17/3/64

35 นามบัตร จ านวน 1 กล่อง 500.00                           214.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั            214.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั                214.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-133/2564 ลว. 18/3/64

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั          1,470.75 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั              1,470.75 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-134/2564 ลว. 18/3/64

37 SMS Package จ านวน 1 งาน 49,500.00                   49,220.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดิจติอล มาร์เกต็ต้ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั        49,220.00 บริษัท ดิจติอล มาร์เกต็ต้ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั            49,220.00 ราคาต  าสุด 1024/2564 ลว. 18/3/64

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

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านพวงหรีด พวงหรีดธรรมะ          1,500.00 ร้านพวงหรีด พวงหรีดธรรมะ              1,500.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-135/2564 ลว. 22/3/64

39
บริการบ ารุงรักษาระบบ e-Dataset Reporting

ระยะเวลา 1 ปี
210,000.00               205,910.27

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โกอิ้งเจส็ จ ากดั       205,910.27 บริษัท โกอิ้งเจส็ จ ากดั          205,910.27 ราคาต  าสุด บง. 034/2564 ลว. 22/3/64

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก          9,437.40 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก              9,437.40

นางสาวทักษิณา ทวีสุข        11,000.00 นางสาวทักษิณา ทวีสุข            11,000.00

41 เครื องเจาะกระดาษ จ านวน 1 เครื อง 10,000.00                    5,243.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จนูเทรด จ ากดั          5,243.00 บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จนูเทรด จ ากดั              5,243.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-137/2564 ลว. 18/3/64

42 ถงัดับเพลิง พร้อมฐานวาง จ านวน 2 ชดุ 5,500.00                     5,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)          3,760.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)              3,760.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-139/2564 ลว. 22/3/64

ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-136/2564 ลว. 18/3/64
เชา่สถานที จดักจิกรรม จ านวน 1 งาน 

และจดัจา้ง Photo Booth จ านวน 1 งาน

ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-127/2564 ลว. 17/3/64

40 21,000.00                   21,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

32 5,000.00                     5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต  าสุดค่ารับรอง ฝ่าย กส.2 บง.จซ. 1-129/2564 ลว. 18/3/64

ค่ารับรอง ฝ่าย ทบ.31 2,000.00                     2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

43 กระเชา้ผลไม้ จ านวน 2 กระเชา้ 3,500.00                     3,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านพโีอนี          3,500.00 ร้านพโีอนี              3,500.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-140/2564 ลว. 24/3/64

44
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี ยวกบั

แสงสว่าง ภายในส านักงานใหญ ่จ านวน 1 งาน
8,000.00                     7,704.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั น จ ากดั          7,704.00 บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั น จ ากดั              7,704.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-141/2564 ลว. 24/3/64

45 ดอกไม้ประดิษฐ์ จ านวน 1 กระเชา้ 3,500.00                     3,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวณัฐริกา พธุิกานต์          3,500.00 นางสาวณัฐริกา พธุิกานต์              3,500.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-143/2564 ลว. 24/3/64

46 ป้ายกจิกรรม จ านวน 1 ป้าย 3,000.00                     3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ากดั            909.50 บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ากดั                909.50 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-144/2564 ลว. 24/3/64

47
กล่องระบบตัดต่อน้ า FLC ส าหรับเครื องกรองน้ าโคเวย์

จ านวน 2 กล่อง
2,000.00                     2,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บีบีเค โซลูชั น จ ากดั          1,926.00 บริษัท บีบีเค โซลูชั น จ ากดั              1,926.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-145/2564 ลว. 24/3/64

บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั       321,000.00

บริษัท เวิร์คล้ิงค์ ดาเอเจนซี  จ ากดั       333,840.00

49 ตรายาง จ านวน 1 ชิ้น 1,000.00                     1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลาย จ ากดั            593.85 บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลาย จ ากดั                593.85 ราคาต  าสุด บง.จซ. 147/2564 ลว. 24/3/64

50 หนังสือพมิพป์ระจ าส่วนกลาง จ านวน 43 ฉบับ 805.00                           805.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั            805.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั                805.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-148/2564 ลว. 24/3/64

51
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. บนเว็บไซต์ 

wealthplustoday.com จ านวน 1 งาน
35,000.00                   35,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)
บริษัท เวลท์พลัส ทูเดย์ จ ากดั        35,000.00 บริษัท เวลท์พลัส ทูเดย์ จ ากดั            35,000.00 ราคาต  าสุด 1025/2564 ลว. 24/3/64

52
ออกแบบและผลิตอปุกรณ์ในการจดักจิกรรม

"TCG Magical Moment)" จ านวน 1 งาน
50,000.00                   50,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวนุช อดุมกนั        50,000.00 นางสาวนุช อดุมกนั            50,000.00 ราคาต  าสุด 1027/2564 ลว. 24/3/64

53
ผู้ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายในเรื องการช าระค่าใชจ้า่ย

ให้กบับริษัท อสมท. จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1 งาน
350,000.00               180,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ติลลิกแีอนด์กบิบินส์ อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั       180,000.00 บริษัท ติลลิกแีอนด์กบิบินส์ อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั          180,000.00 ราคาต  าสุด 1026/2564 ลว. 24/3/64

54
บริการบ ารุงรักษาระบบตรวจสอบค่าธรรมเนียม

และการออกใบเสร็จรับเงิน ระยะเวลา 1 ปี
80,000.00                   73,937.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากดั        73,937.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากดั            73,937.00 ราคาต  าสุด บง. 037/2564 ลว. 24/3/64

55 อปุกรณ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,500.00                     2,802.03
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั          2,802.03 บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั              2,802.03 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-150/2564 ลว. 25/3/64

56 ของที ระลึก จ านวน 1 ชิ้น 4,000.00                     4,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สยามพารากอน รีเทล จ ากดั          3,978.00 บริษัท สยามพารากอน รีเทล จ ากดั              3,978.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-151/2564 ลว. 26/3/64

57 สมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้น จ านวน 2 เล่ม 1,000.00                     1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
สวัสดิการกรมพฒันาธุรกจิการค้า            300.00 สวัสดิการกรมพฒันาธุรกจิการค้า                300.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-153/2564 ลว. 31/3/64

ผู้ให้บริการคลิปขา่วออนไลน์ จ านวน 1 งาน48 330,000.00               330,630.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั          321,000.00 ราคาต  าสุด บง. 035/2564 ลว. 23/3/64



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากดั    5,637,120.00

บริษัท สปีด้ี แพคเกจ็เอก็ซ์เพรส จ ากดั    5,711,232.00

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จ ากดั    5,752,833.60

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากดั    5,832,576.00

บริษัท อทีีอ ีเมเนจเม้นท์ จ ากดั    5,898,182.40

บริษัท สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน)    5,990,630.40

58
จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ จ านวน 16 อตัรา

ระยะเวลา 24 เดือน
6,374,400.00           6,789,907.20

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากดั        5,637,120.00 ราคาต  าสุด บง. 036/2564 ลว. 31/3/64


