
วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1
โฆษณาประชาสัมพันธ์ บสย. กบัส านักข่าว AC News

จ านวน 1 งาน
50,000.00                       50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพิเศษ

ข้อ 31 (1) 
บริษัท แบรนดาเบลิ จ ากดั            50,000.00 บริษัท แบรนดาเบลิ จ ากดั              50,000.00 ราคาต  าสุด 1038/2564 ลว. 2/6/64

2
โฆษณาประชาสัมพันธ์ บสย. ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

จ านวน 1 งาน
50,000.00                       50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพิเศษ

ข้อ 31 (1) 
บริษัท สยามรัฐ จ ากดั            50,000.00 บริษัท สยามรัฐ จ ากดั              50,000.00 ราคาต  าสุด 1037/2564 ลว. 2/6/64

3 เครื องเขียนและวัสดุส้ินเปลือง จ านวน 8 รายการ 13,450.00                       11,874.84
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั            11,874.84 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั              11,874.84 ราคาต  าสุด 1039/2564 ลว. 2/6/64

บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ากดั      24,200,000.00

บริษัท อนิฟอร์เมชั นเซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั      24,320,000.00

5 ชุดผลไม้ จ านวน 1 ชุด 2,000.00                           2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั             2,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั                2,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-220/2564 ลว. 4/6/64

6 ของเยี ยมพนักงาน จ านวน 1 ชุด 1,500.00                           1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัล ฟูด้ รีเทล จ ากดั             1,441.00 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด้ รีเทล จ ากดั                1,441.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-221/2564 ลว. 4/6/64

7

อปุกรณ์ High Pressure Switch ควบคุมแรงดันระบบ

น้ ายาท าความเย็นเครื องปรับอากาศ พร้อมเปลี ยน 

Battery จ านวน 1 งาน

10,000.00                         9,951.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รีซอร์ส เทคโนโลยี จ ากดั             9,951.00 บริษัท รีซอร์ส เทคโนโลยี จ ากดั                9,951.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-222/2564 ลว. 4/6/64

บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพร์ส โซลูชั นส์ จ ากดั          499,690.00

บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั          502,900.00

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอฟฟี ่คอนเซ็ปต์ รีเทล จ ากดั                970.00 บริษัท คอฟฟี ่คอนเซ็ปต์ รีเทล จ ากดั                  970.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-223/2564 ลว. 7/6/64

10 ของเยี ยมพนักงาน จ านวน 1 ชุด 1,500.00                           1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อมัพรสรรพสินค้า จ ากดั             1,457.00 บริษัท อมัพรสรรพสินค้า จ ากดั                1,457.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-224/2564 ลว. 7/6/64

11
โฆษณาประชาสัมพันธ์ บสย. ในนิตยสาร SME

START UP จ านวน 1 งาน
50,000.00                       50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพิเศษ

ข้อ 31 (1) 
บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั            50,000.00 บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั              50,000.00 ราคาต  าสุด 1041/2564 ลว. 9/6/64

12 บริการบ ารุงรักษาเครื องพับผนึกซอง ระยะเวลา 1 ปี 45,000.00                       39,590.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปงั ฟอร์ม จ ากดั            39,590.00 บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปงั ฟอร์ม จ ากดั              39,590.00 ราคาต  าสุด บง. 053/2564 ลว. 9/6/64

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั          462,240.00

บริษัท จสัเทล เน็ทเวิร์ค จ ากดั          487,920.00

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที ่30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

    24,958,750.0024,400,000.00       
อปุกรณ์เพื อทดแทนอปุกรณ์เดิม ส าหรับศูนย์ข้อมูล

หลัก
4 บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ากดั        24,200,000.00 ราคาต  าสุด บง. 052/2564 ลว0 2/6/64

13 500,000.00                   494,982.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริการบ ารุงรักษาระบบ Centralized log 

Management ระยะเวลา 1 ปี
8 500,000.00                   501,295.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพร์ส โซลูชั นส์ จ ากดั            499,690.00 ราคาต  าสุด บง. 054/2564 ลว. 4/6/64

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั            462,240.00 ราคาต  าสุด บง. 055/2564 ลว. 9/6/64เช่าใช้บริการสัญญาณ Internet (Link ส ารอง)



วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที ่30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

14

บริการบ ารุงรักษาระบบการวัดและวิเคราะหผ์ลการ

ด าเนินการและระบบสารสนเทศแจง้เตือนภัยความ

เสี ยง ระยะเวลา 1 ปี

100,000.00                     99,510.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อนิเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี  จ ากดั            99,510.00 บริษัท อนิเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี  จ ากดั              99,510.00 ราคาต  าสุด บง. 056/2564 ลว. 9/6/64

บริษัท อนิทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั น จ ากดั

บริษัท ซี.เอ.อนิโฟ มีเดีย จ ากดั

16 ผลิตวีดีทัศน์แอนิเมชั น จ านวน 1 งาน 100,000.00                     65,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ากดั            65,000.00 บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ากดั              65,000.00 ราคาต  าสุด 1040/2564 ลว. 11/6/64

17
โฆษณาประชาสัมพันธ์ บสย. ในเว็บไซต์ Forbes

Thailand จ านวน 1 งาน
50,000.00                       50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพิเศษ

ข้อ 31 (1) 
บริษัท โพสต์ อนิเตอร์เนชั นแนล มีเดีย จ ากดั            50,000.00 บริษัท โพสต์ อนิเตอร์เนชั นแนล มีเดีย จ ากดั              50,000.00 ราคาต  าสุด 1042/2564 ลว. 11/6/64

18 นามบตัร จ านวน 2 กล่อง 1,000.00                             428.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั                428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั                  428.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-229/2564 ลว. 11/6/64

19
อปุกรณ์มอเตอร์พัดลมระบายอากาศเครื องปรับอากาศ

พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 งาน
22,000.00                       21,935.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รีซอร์ส เทคโนโลยี จ ากดั            21,935.00 บริษัท รีซอร์ส เทคโนโลยี จ ากดั              21,935.00 ราคาต  าสุด 1044/2564 ลว. 11/6/64

20 จดังาน SMART SME EXPO 2021 จ านวน 1 งาน 267,500.00                   267,500.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพิเศษ

ข้อ 31 (1) 
บริษัท พีเอม็จ ีคอร์ปอเรชั น จ ากดั          267,500.00 บริษัท พีเอม็จ ีคอร์ปอเรชั น จ ากดั            267,500.00 ราคาต  าสุด 1043/2564 ลว. 16/6/64

21 ชุดผลไม้ จ านวน 4 ชุด 8,000.00                           8,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั             8,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั                8,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-232/2564 ลว. 14/6/64

22 กระช้าผลไม้ จ านวน 1 กระเช้า 3,000.00                           3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั             2,800.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั                2,800.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-235/2564 ลว. 14/6/64

23 เครื องเขียนและวัสดุส้ินเปลือง จ านวน 11 รายการ 10,000.00                         7,907.30
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จนูเทรด จ ากดั             7,907.30 บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จนูเทรด จ ากดั                7,907.30 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-236/2564 ลว. 16/6/64

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอฟฟี ่คอนเซ็ปต์ รีเทล จ ากดั                550.00 บริษัท คอฟฟี ่คอนเซ็ปต์ รีเทล จ ากดั                  550.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-237/2564 ลว. 16/6/64

บริษัท เอส.ซี.พี ซิสเท็ม จ ากดั      66,700,000.00

บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั น จ ากดั      66,900,000.00

อปุกรณ์เพื อปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ส าหรับศูนย์ข้อมูลส ารอง (DR Site)
67,000,000.00       

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

    66,735,500.00

สร้างการรับรู้ใหก้บัสาธารณชนทั วไปผ่านสื อช่องทาง

ต่างๆ และกจิกรรมส่งเสริมการตลาด
6,000,000.00               7,978,348.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีสืบราคา

ข้อ 29 (1) 

บริษัท เอส.ซี.พี ซิสเท็ม จ ากดั        66,700,000.00 ราคาต  าสุด บง. 057/2564 ลว. 16/6/64

บง .058/2564 ลว. 9/6/64บริษัท อนิทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั น จ ากดั          5,800,000.00

25

15 คะแนนรวมสูงสุด



วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที ่30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

บริษัท เคพีเอม็จ ีภูมิไชย ที ปรึกษาธุรกจิ จ ากดั

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที ปรึกษา จ ากดั

มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกจิการคลัง

27
บริการบ ารุงรักษาระบบงบประมาณภาครัฐ 

ระยะเวลา 1 ปี
45,000.00                       41,730.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากดั            41,730.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากดั              41,730.00 ราคาต  าสุด บง. 060/2564 ลว. 16/6/64

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บษุกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั             2,000.00 บริษัท บษุกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั                2,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-239/2564 ลว. 17/6/64

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

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านพีโอนี             3,000.00 ร้านพีโอนี                3,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-240/2564 ลว. 18/6/64

30 ผงหมึก จ านวน 5 รายการ 27,500.00                       24,770.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จ ากดั            24,770.50 บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จ ากดั              24,770.50 ราคาต  าสุด 1045/2564 ลว. 18/6/64

31 เฟอร์นิเจอร์ ส าหรับหอ้ง Data Center จ านวน 1 ชุด 15,000.00                       14,124.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิดัสเตรียล จ ากดั            14,124.00 บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิดัสเตรียล จ ากดั              14,124.00 ราคาต  าสุด 2006/2564 ลว. 18/6/64

32
ติดระบบไฟฟ้าและสายแลนสัญญาณอนิเตอร์เน็ต

ส าหรับหอ้ง Call Center จ านวน 1 งาน
18,000.00                       17,704.22

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สหแสงทอง เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั            17,704.22 บริษัท สหแสงทอง เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั              17,704.22 ราคาต  าสุด 1046/2564 ลว. 21/6/64

33 Pin "ฉีดวัคซีนแล้ว" จ านวน 500 ชิ้น 30,000.00                       20,330.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไฮ-ไท อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต จ ากดั            20,330.00 บริษัท ไฮ-ไท อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต จ ากดั              20,330.00 ราคาต  าสุด 1047/2564 ลว. 21/6/64

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต          412,950.00

บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ซ จ ากดั          436,560.00

บริษัท ควอลิต้ี โฟกสั จ ากดั          487,500.00

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บางจาก รีเทล จ ากดั                435.00 บริษัท บางจาก รีเทล จ ากดั                  435.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-243/2564 ลว. 22/6/64

36
อปุกรณ์ไฟฟ้าเฟสโปรเทคชั น Phase Protection

ส าหรับเครื องปรับอากาศ ชั้น 17 จ านวน 3 ตัว
1,750.00                           1,750.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อดุมสุขแอร์ซัพพลาย จ ากดั             1,650.00 บริษัท อดุมสุขแอร์ซัพพลาย จ ากดั                1,650.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-245/2564 ลว. 23/6/64

37
แปลรายงานประจ าป ี2563 ของ บสย. (เพิ มเติม)

จ านวน 1 งาน
100,000.00                       6,420.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ จ ากดั             6,420.00 บริษัท แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ จ ากดั                6,420.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-246/2564 ลว. 25/6/64

38 นามบตัร จ านวน 1 กล่อง 250.00                               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. 1-247/2564 ลว. 25/6/64

39 ตรายาง จ านวน 5 ชิ้น 4,400.00                           4,400.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั             1,241.20 บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั                1,241.20 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-248/2564 ลว. 25/6/64

40
ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในส านักงาน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 1 งาน
5,000.00                           5,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางมีนา เอื้อลลิตชูวงศ์             5,000.00 นางมีนา เอื้อลลิตชูวงศ์                5,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-249/2564 ลว. 28/6/64

         1,530,000.00 คะแนนรวมสูงสุด บง. 059/2564 ลว. 16/6/64

ราคาต  าสุด

การจา้งที ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

มาตรา 70(2)(ข)

บริษัท เคพีเอม็จ ีภูมิไชย ที ปรึกษาธุรกจิ จ ากดั

บง. 061/2564 ลว. 21/6/64

26

ส ารวจการรับรู้ข้อมูล บสย. ของผู้ประกอบการ SMEs

ทั วไป ต่อ บสย. จ านวน 1 งาน
34 500,000.00                   449,400.00

ที ปรึกษาการประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลอง

(Credit Scoring Model Validation)
3,000,000.00               3,252,144.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต            412,950.00



วงเงิน เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที ่30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

41
หวัเครื องโทรศัพท์ (IP Phone) และหฟูัง (Headset)

จ านวน 2 ชุด
20,500.00                       20,330.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ริช คอมมูนิเคชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ากดั            20,330.00 บริษัท ริช คอมมูนิเคชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ากดั              20,330.00 ราคาต  าสุด 1048/2564 ลว. 29/6/64

42 เส้ือยืด บสย. จ านวน 530 ตัว 210,000.00                   110,584.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จ ากดั            96,407.00 บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จ ากดั              96,407.00 ราคาต  าสุด 1049/2564 ลว. 29/6/64

43 บริการระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ Google G-Suite 500,000.00                   418,872.90
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จ ากดั          418,872.90 บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จ ากดั            418,872.90 เกณฑ์ราคา บง. 1-015/2564 ลว. 30/6/64


