
วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่ารับรอง ฝ่าย ทบ. 1,000.00              1,000.00              
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอร่ี เทรเชอร่ี จ ากัด 395.00 บริษัท เบเกอร่ี เทรเชอร่ี จ ากัด 395.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-261/2563 ลว. 1/6/63

2 นามบัตร จ านวน 5 กล่อง 2,500.00                            1,070.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากัด              1,070.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากัด              1,070.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-262/2563 ลว. 1/6/63

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด              4,570.00 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด              4,570.00

บิลเงินสด              1,075.00 บิลเงินสด              1,075.00

บริษัท สยามเม็คโคร จ ากัด (มหาชน)              1,195.00 บริษัท สยามเม็คโคร จ ากัด (มหาชน)              1,195.00

บริษัท เอดิส 247 จ ากัด                 642.00 บริษัท เอดิส 247 จ ากัด                 642.00

บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด                 304.95 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด                 304.95

4
บริการตรวจเช็คระยะรถยนต์ประจ าต าแหน่ง 

จ านวน 1 งาน
3,500.00                            3,500.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วรจกัร์ยนต์ จ ากัด              3,061.38 บริษัท วรจกัร์ยนต์ จ ากัด              3,061.38 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-265/2563 ลว. 1/6/63

5 ผ้าสีม่วง จ านวน 15 เมตร 450.00                                450.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บิลเงินสด                 450.00 บิลเงินสด                 450.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-267/2563 ลว. 2/6/63

6 ค่ารับรอง ฝ่าย สอ. 2,000.00                            2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี ่(ประเทศไทย) จ ากัด                 915.00 บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี ่(ประเทศไทย) จ ากัด                 915.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-268/2563 ลว. 2/6/63

7 ประชาสัมพันธ์ บสย. จ านวน 1 งาน 100,000.00                    100,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท กาแฟด า จ ากัด           100,000.00 บริษัท กาแฟด า จ ากัด           100,000.00 ราคาต่ าสุด 1035/2563 ลว. 2/6/63

บริษัท นีลล์เทเวิร์น (1974) จ ากัด              1,490.00 บริษัท นีลล์เทเวิร์น (1974) จ ากัด              1,490.00

บริษัท บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด              8,613.49 บริษัท บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด              8,613.49

9 SMS Package จ านวน 1 Package 47,500.00                        47,080.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดิจติอล มาร์เก็ตต้ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด             47,080.00 บริษัท ดิจติอล มาร์เก็ตต้ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด             47,080.00 ราคาต่ าสุด 1034/2563 ลว. 4/6/63

10 นามบัตร จ านวน 11 กล่อง               5,000.00               3,531.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากัด 3,531.00             บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากัด 3,531.00             ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-273/2563 ลว. 5/6/63

11 บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองพับผนึกซอง ระยะเวลา 1 ปี             50,000.00             39,590.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากัด 39,590.00            บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากัด 39,590.00            ราคาต่ าสุด บง. 052/2563 ลว. 5/6/63

บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่นส์ จ ากัด 499,690.00          

บริษัท อบาเคต จ ากัด 588,500.00          

13
ซ่อมแซม พร้อมเปล่ียนอะไหล่ เคร่ืองพร้ินเตอร์ HP Laser

Jet Pro 200 M276 จ านวน 1 งาน
4,300.00                            4,280.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด โฮม ไอที เซอร์วิส              4,280.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด โฮม ไอที เซอร์วิส              4,280.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-274/2563 ลว. 5/6/63

14 เคร่ืองแบบปกติขาว จ านวน 1 ชุด 3,000.00                            2,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านครุยนิชา โดยนางสาวนัฎฐิกา จริตรัมย์              2,500.00 ร้านครุยนิชา โดยนางสาวนัฎฐิกา จริตรัมย์              2,500.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-276/2563 ลว. 9/6/63

15 ตรวจวัดคุณภาพน้ าด่ืม จ านวน 1 งาน 20,000.00                        20,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจเินียร่ิง 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด
            20,000.00

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจเินียร่ิง 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด
            20,000.00 ราคาต่ าสุด 1036/2563 ลว. 9/6/63

กระเช้าผลไม้ จ านวน 3 กระเช้า และขนมเค้ก 

จ านวน 1 ก้อน
8 10,650.00                        10,650.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันที ่30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

เมล็ดผักสวนครัว จ านวน 300 ชุด ต้นกล้า ผักสวนครัว

จ านวน 50 ต้น กระถาง 20 ชิ้น ถุงกระดาษ และถุง

พลาสติก จ านวน 400 ใบ และป้ายกิจกรรม จ านวน

3 ชิ้น

3 10,000.00                        10,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-264/2563 ลว. 1/6/63

ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-272/2563 ลว. 4/6/63

บริการบ ารุงรักษาระบบ Centralized Log 

Management ระยะเวลา 1 ปี
12           500,000.00           544,095.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่นส์ จ ากัด 499,690.00          ราคาต่ าสุด บง. 053/2563 ลว. 5/6/63



วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันที ่30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

16 ค่ารับรอง ฝ่าย สอ. 2,000.00                            2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี ่(ประเทศไทย) จ ากัด              1,030.00 บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี ่(ประเทศไทย) จ ากัด              1,030.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-278/2563 ลว. 11/6/63

17 กรอบหรือซอง จ านวน 45 ชิ้น 8,000.00              8,000.00              
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท กิฟท์ แอท โฮม จ ากัด 4,863.15             บริษัท กิฟท์ แอท โฮม จ ากัด 4,863.15             ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-279/2563 ลว. 11/6/63

บริษัท สหแสงทองเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด         2,700,000.00

บริษัท วีเทค เดคคอร์ จ ากัด         2,940,000.00

19 เกียรติบัตร จ านวน 45 แผ่น 2,000.00                            1,444.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ากัด              1,444.50 บริษัท เอดิส 247 จ ากัด              1,444.50 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-280/2563 ลว. 11/6/63

20
ฮาร์ดดิส ความจดุขนาด 2 TB พร้อม Port เชื่อมต่อ

จ านวน 1 ชิ้น
5,000.00                            4,601.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จ ากัด              4,601.00 บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จ ากัด              4,601.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-281/2563 ลว. 11/6/63

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด                 435.00 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด                 435.00

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)              1,030.00 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)              1,030.00

22 ประชาสัมพันธ์ บสย. จ านวน 1 งาน 454,750.00                    454,750.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด           454,750.00 บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด           454,750.00 ราคาต่ าสุด 1037/2563 ลว. 11/6/63

บริษัท อี แพลนเน็ท จ ากัด           413,020.00

บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จ ากัด           424,790.00

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จ ากัด 82.56                 

บริษัท บริดจ ์คอนซัลต้ิง จ ากัด 81.96                 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยส านักงานศูนย์วิจยัและให้

ค าปรึกษาแหง่มหาลัยธรรมศาสตร์ 90.37                 

บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด 60.40                 

บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 74.80                 

25
จา้งผู้สอบทานด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับการแปลประกาศ

เจตจ านงสุจริต จ านวน 1 งาน
800.00                                800.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายเกรียงศักด์ิ ดอนสกุล                 800.00 นายเกรียงศักด์ิ ดอนสกุล                 800.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-283/2563 ลว. 16/6/63

26 ริบบิน้ผ้า และลวดสี จ านวน 18 ม้วน 3,000.00                            3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บิลเงินสด              2,830.00 บิลเงินสด              2,830.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-285/2563 ลว. 16/6/63

27 นามบัตร จ านวน 11 กล่อง 5,000.00                              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. 1-288/2563 ลว. 17/6/63

Stable i T              1,100.00 Stable i T              1,100.00

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด              1,331.00 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด              1,331.00

29 โพสต์-อิท จ านวน 10 แพ็ค 1,000.00                              780.03
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                 780.03 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                 780.03 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-291/2563 ลว. 18/6/63

ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-289/2563 ลว. 17/6/63
สายสัญญาณภาพ HDMI จ านวน 2 เส้น ก๊อกน้ าซิงค์

ล้างจาน จ านวน 2 ตัว และล้อรถเข็นยางด า จ านวน 1 ล้อ
28 3,500.00              

3,500.00                            3,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-282/2563 ลว. 11/6/63

18 3,000,000.00        
จา้งปรับปรุงและตกแต่งส านักงานเขตนครหลวง

จ านวน 1 งาน

บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ IPS ณ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล

ส ารอง ระยะเวลา 1 ปี
23 500,000.00          

        2,949,498.95

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท สหแสงทองเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด         2,700,000.00 ราคาต่ าสุด บง. 055/2563 ลว. 15/5/63

เค้ก จ านวน 1 ก้อน และการ์ดอวยพรวันเกิด จ านวน 1 ใบ21

จา้งทีป่รึกษาใหศึ้กษาความต้องการของ SMEs แบบแยก

เป็นรายกลุ่ม (Segmentation and Journey) และแบบ

จ าลองธุรกิจใหม่ของ บสย. (New Business Model)

จ านวน 1 งาน

6,000,000.00                6,629,851.00

การจา้งทีป่รึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

มาตรา 70 (2)(ข)

24
คะแนนรวม

สูงสุด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยส านักงานศูนย์วิจยัและให้

ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        5,850,000.00 บง. 054/2563 ลว. 15/5/63

          437,095.00 บง. 056/2563 ลว. 12/6/63ราคาต่ าสุด
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จ ากัด           413,020.00

              3,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)



วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันที ่30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

30 กระดานไวท์บอร์ด จ านวน 1 ชุด 5,000.00                            4,815.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จนูเทรด จ ากัด              4,815.00 บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จนูเทรด จ ากัด              4,815.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-292/2563 ลว. 18/6/63

31
หนังสือพิมพ์ประจ าส่วนกลาง ประจ าเดือนกรกฎาคม

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. 1-293/2563 ลว. 18/6/63

32 เช่าสนามฟุตบอล จ านวน 2 ชั่วโมง 3,000.00                            3,000.00
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. 1-294/2563 ลว. 19/6/63

33 เช่าสนามบาสเกตบอล 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. 1-295/2563 ลว. 19/6/63

34 แจกันดอกไม้ จ านวน 1 แจกัน 2,000.00                            2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านซุ้มผกา              2,000.00 ร้านซุ้มผกา              2,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-296/2563 ลว. 19/6/63

35 ค่ารับรอง ฝ่าย ทบ. 3,200.00                            3,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอร่ี เทรเชอร่ี จ ากัด              1,289.00 บริษัท เบเกอร่ี เทรเชอร่ี จ ากัด              1,289.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-298/2563 ลว. 23/6/63

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากัด              2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากัด              2,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-299/2563 ลว. 19/6/63

37 หลอดสีขาวหุม้พลาสติก จ านวน 30 แพ็ค 1,500.00                            1,199.90
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)              1,199.90 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)              1,199.90 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-301/2563 ลว. 23/6/63

38 ค่ารับรอง ฝ่าย ทบ. 1,300.00                            1,300.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอร่ี เทรเชอร่ี จ ากัด              1,300.00 บริษัท เบเกอร่ี เทรเชอร่ี จ ากัด              1,300.00 ราคาต่ าสุด

บง.จซ. 1-290/2563 ลว. 17/6/63

บง.จซ. 1-297/2563 ลว. 22/6/63

บง.จซ. 1-302/2563 ลว. 23/6/63

39 พวงมาลัย จ านวน 1 พวง 1,300.00                            1,300.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านภาณุมาศ              1,250.00 ร้านภาณุมาศ              1,250.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-303/2563 ลว. 23/6/63

บิลเงินสด              1,090.00 บิลเงินสด              1,090.00

บริษัท อีซีมอลล์ จ ากัด             20,100.00 บริษัท อีซีมอลล์ จ ากัด             20,100.00

เต้ แอนด์ ไอซ์ แอ็คเซสเซอร่ี TAE&ICE Accessories              1,870.00 เต้ แอนด์ ไอซ์ แอ็คเซสเซอร่ี TAE&ICE Accessories              1,870.00

41 เช่าใช้บริการระบบ Chatbot จ านวน 1 งาน 500,000.00                    410,398.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อินเทลลิเจน็ท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส คอมพิวต้ิง จ ากัด           449,400.00 บริษัท อินเทลลิเจน็ท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส คอมพิวต้ิง จ ากัด           449,400.00 เกณฑ์ราคา บง. 057/2563 ลว. 23/6/63

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

มาตรา 56(2)(ข)
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด หอ้งอาหาร โซล              2,706.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด หอ้งอาหาร โซล              2,706.00 ราคาต่ าสุด

บง.จซ. 1-286/2563 ลว. 16/6/63

บง.จซ. 1-306/2563 ลว. 24/6/63

บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี ่(ประเทศไทย) จ ากัด                 125.00 บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี ่(ประเทศไทย) จ ากัด                 125.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด มนต์มอนเต้                 430.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด มนต์มอนเต้                 430.00

44 ประชาสัมพันธ์ บสย. จ านวน 1 งาน 100,000.00          100,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พีเอ็มจ ีคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 100,000.00          บริษัท พีเอ็มจ ีคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 100,000.00          ราคาต่ าสุด บง. 058/2563 ลว. 24/6/63

ค่ารับรอง ฝ่าย สอ.43 1,000.00                            1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บง.จซ. 1-308/2563 ลว. 24/6/63ราคาต่ าสุด

อุปกรณ์ในการ Live วีดีโอ จ านวน 8 รายการ40 29,700.00                        29,700.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-304/2563 ลว. 23/6/63



วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วันที ่30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

45 กระเช้าผลไม้ จ านวน 1 กระเช้า 2,140.00                            2,140.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด              2,140.00 บริษัท บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด              2,140.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-311/2563 ลว. 26/6/63

46 พวงหรีด จ านวน 1 พวง 3,000.00                            3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากัด              2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากัด              2,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-313/2563 ลว. 25/6/63

47 กระเช้าผลไม้ จ านวน 1 กระเช้า 3,000.00                            3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด              2,942.50 บริษัท บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด              2,942.50 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-314/2563 ลว. 26/6/63

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากัด              2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากัด              2,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-316/2563 ลว. 26/6/63

49 พวงมาลัยดอกไม้สด จ านวน 1 พวง 3,000.00                            3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านภาณุมาศ              2,050.00 ร้านภาณุมาศ              2,050.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-317/2563 ลว. 29/6/63

50
บริการตรวจเช็คช่วงล่างรถยนต์ประจ าต าแหน่งประธาน

กรรมการ จ านวน 1 งาน
3,000.00                            3,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จ ากัด              2,600.10 บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จ ากัด              2,600.10 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-318/2563 ลว. 29/6/63

51 เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 7 รายการ 6,300.00                            5,954.99
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)              5,954.99 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)              5,954.99 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-319/2563 ลว. 30/6/63

52 เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ 2,350.00                            1,917.92
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)              1,917.92 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)              1,917.92 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-321/2563 ลว. 29/6/63

53 โพสต์-อิท จ านวน 10 เล่ม 700.00                                549.98
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                 549.98 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                 549.98 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-323/2563 ลว. 29/6/63

54 ใบเสร็จรับเงิน จ านวน 50,000 ใบ 50,000.00                        43,870.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากัด             43,870.00 บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากัด             43,870.00 ราคาต่ าสุด 1038/2563 ลว. 29/6/63

55 ออกแบบและผลิตอินโฟกราฟิก 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. 060/2563 ลว. 30/6/63

บริษัท สยาม อินโนเวชั่น แมเนจเม้นท์ ซีเคียวริต้ี พลัส จ ากัด           240,000.00

บริษัท โคเวอร์สเปซ จ ากัด           249,845.00
          240,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 061/2563 ลว. 30/6/63

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
          245,297.50250,000.00          

บริการบ ารุงรักษาตรวจสอบและบริหารจดัการช่องโหว่

ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ระยะเวลา 1 ปี
56 บริษัท สยาม อินโนเวชั่น แมเนจเม้นท์ ซีเคียวริต้ี พลัส จ ากัด


