
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ชดุผลไม้ จ ำนวน 3 ชดุ 6,000.00                        6,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั             6,000.00 บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั              6,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-257/2564 ลว. 1/7/64

2
น้ ำยำยับย้ังกำรเจริญเติบโตเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย

และเชื้อรำ จ ำนวน 3 แกลลอน
1,800.00                        1,800.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ทเวนต้ีโฟร์ ชอ้ปปิ้ง จ ำกดั             1,800.00 บริษัท ทเวนต้ีโฟร์ ชอ้ปปิ้ง จ ำกดั              1,800.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-260/2564 ลว. 2/7/64

3 แจกนัดอกไม้ จ ำนวน 1 แจกนั 3,000.00                        3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลำวเวอร์) จ ำกดั             3,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลำวเวอร์) จ ำกดั              3,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-261/2564 ลว. 2/7/64

4
แผ่นพบัผลิตภัณฑ์ ป้ำยไวนิล และโปสเตอร์

ประชำสัมพนัธ์ จ ำนวน 1 งำน
60,000.00                     31,458.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั           31,458.00 บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั             31,458.00 รำคำต  ำสุด 1050/2564 ลว. 2/7/64

5 ชดุกระเชำ้ผลไม้ จ ำนวน 3 ชดุ 9,000.00                        9,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนพโีอนี             6,000.00 ร้ำนพโีอนี              6,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-262/2564 ลว. 5/7/64

บริษัท เพำเวอร์ นำว จ ำกดั          181,525.50

บริษัท ฟำยน์ เลทเธอร์ จ ำกดั          187,785.00

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั น จ ำกดั (มหำชน)          940,530.00

บริษัท ไซเบอร์ อำร์เมอร์ เทค จ ำกดั

บริษัท สยำม อนิโนเวชั น แมเนจเม้นท์ ซีเคียวริต้ี พลัส 

จ ำกดั
         200,000.00

บริษัท อ ีซีคิวริต้ี (ไทยแลนด์) จ ำกดั          229,515.00

บริษัท โคเวอร์ สเปซ จ ำกดั          272,850.00

9 กระเชำ้ผลไม้ จ ำนวน 1 กระเชำ้ 3,000.00                        3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนพโีอนี             2,000.00 ร้ำนพโีอนี              2,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-265/2564 ลว. 7/7/64

10 ของรำงวัล จ ำนวน 8 รำยกำร 37,500.00                     37,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำงสุณี พวงทอง           37,500.00 นำงสุณี พวงทอง             37,500.00 รำคำต  ำสุด 1052/2564 ลว. 7/7/64

บริษัท บลู โอเชยีน อมิเมจ จ ำกดั

บริษัท ฟำร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จ ำกดั (มหำชน)

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

บริษัท แมด อะไรดี จ ำกดั

12
บริกำรก ำจดัมด แมลงสำบ ภำยในส ำนักงำนใหญ่

ชั้น 16-18 ระยะเวลำ 2 ปี
75,000.00                     74,900.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เร็นโทคิล อนินิเชยีล (ประเทศไทย) จ ำกดั           74,900.00 บริษัท เร็นโทคิล อนินิเชยีล (ประเทศไทย) จ ำกดั             74,900.00 รำคำต  ำสุด บง. 065/2564 ลว. 7/7/64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกวดรำคำ

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

      1,044,106.001,000,000.00       

เชำ่อปุกรณ์เครื องคอมพวิเตอร์แม่ขำ่ยและอปุกรณ์

จดัเกบ็ขอ้มูลภำยนอก ส ำหรับระบบ CGS ณ ศูนย์

ส ำรองขอ้มูล ระยะเวลำ 6 เดือน

บริกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมตรวจสอบและบริหำร

จดักำรชอ่งโหว่ด้ำนควำมมั นคงปลอดภัยสำรสนเทศ

ระยะเวลำ 1 ปี

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)

บริษัท สยำม อนิโนเวชั น แมเนจเม้นท์ ซีเคียวริต้ี พลัส

จ ำกดั
          200,000.00 รำคำต  ำสุด บง. 064/2564 ลว. 6/7/64

จดัท ำกลยุทธ์ด้ำนภำพลักษณ์องค์กรและสร้ำง

ภำพลักษณ์องค์กร บสย.
11 15,000,000.00         14,770,000.00

ประกวดรำคำ

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท บลู โอเชยีน อมิเมจ จ ำกดั       14,350,000.00 คะแนนรวมสูงสุด บง. 063/2564 ลว. 7/7/64

7 บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั น จ ำกดั (มหำชน)           940,530.00 รำคำต  ำสุด บง. 062/2564 ลว. 5/7/64

เส้ือเชิ้ตแขนส้ัน บสย. จ ำนวน 390 ตัว6
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
        194,044.50190,000.00         บริษัท เพำเวอร์ นำว จ ำกดั           181,525.50 รำคำต  ำสุด บง. 1-016/2564 ลว. 5/7/64

8 250,000.00                 250,788.33



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต          407,500.00

บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ซ จ ำกดั          407,670.00

บริษัท ซูเปอร์ โพล จ ำกดั          471,960.00

บริษัท ควอลิต้ี โฟกสั จ ำกดั          492,500.00

14
บริกำรติดต้ังและต้ังค่ำระบบ CGS ส ำหรับศูนย์

ปฏิบัติกำรส ำรอง จ ำนวน 1 งำน
500,000.00                 492,200.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ไอ ทู เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั          492,200.00 บริษัท ไอ ทู เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั           492,200.00 รำคำต  ำสุด 1051/2564 ลว. 8/7/64

15 เครื องปรับอำกำศแบบเคลื อนที ได้ จ ำนวน 2 เครื อง 30,000.00                     26,996.10
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอสเอม็ทีวี โฮมอเีล็คทริค จ ำกดั           26,996.10 บริษัท เอสเอม็ทีวี โฮมอเีล็คทริค จ ำกดั             26,996.10 รำคำต  ำสุด 2007/2564 ลว. 9/7/64

16
ป้ำยประชำสัมพนัธ์งำนกฐินพระรำชทำน ปี 2564

พร้อมติดต้ังและจดัส่ง จ ำนวน 1 งำน
21,000.00                     18,083.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั           18,083.00 บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั             18,083.00 รำคำต  ำสุด 1053/2564 ลว. 12/7/64

17 นำมบัตร จ ำนวน 2 กล่อง 1,000.00                           642.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ำกดั               642.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ำกดั                 642.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-272/2564 ลว. 13/7/64

ร้ำนเกยีรติเจริญ             2,311.20 ร้ำนเกยีรติเจริญ              2,311.20

บริษัท อลัฟำไซ จ ำกดั             5,400.00 บริษัท อลัฟำไซ จ ำกดั              5,400.00

19
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. ในโอกำสถวำยพระพร 

หนังสือพมิพก์รุงเทพธุรกจิ จ ำนวน 1 งำน
50,000.00                     50,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1) 
บริษัท เนชั น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)           50,000.00 บริษัท เนชั น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)             50,000.00 รำคำต  ำสุด 1054/2564 ลว. 14/7/64

20
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. ในรำยกำรเกบ็เบี้ยใต้

ถนุร้ำน สวท. FM 92.5 MHz จ ำนวน 1 งำน
100,000.00                 100,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1) 
บริษัท โปร แมสคอม จ ำกดั          100,000.00 บริษัท โปร แมสคอม จ ำกดั           100,000.00 รำคำต  ำสุด บง. 1-017/2564 ลว. 14/7/64

21
ชดุและอปุกรณ์ป้องกนัในกำรตรวจหำเชื้อโควิด-19 

จ ำนวน 5 รำยกำร
4,000.00                        4,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท กรีน อะโกรซำยน์ จ ำกดั             3,022.75 บริษัท กรีน อะโกรซำยน์ จ ำกดั              3,022.75 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-277/2564 ลว. 16/7/64

22
ออกแบบและผลิตหนังสือ ส ำหรับงำนกฐินพระรำชทำน

ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 500 เล่ม
50,000.00                     50,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
มูลนิธิมหำมกฏุรำชวิทยำลัยในพระบรมรำชปูถมัภ์           50,000.00 มูลนิธิมหำมกฏุรำชวิทยำลัยในพระบรมรำชปูถมัภ์             50,000.00 รำคำต  ำสุด 1055/2564 ลว. 16/7/64

บริษัท อเมริกำน่ำ คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม จ ำกดั          213,197.50

บริษัท แอดวำนซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ำกดั          235,400.00

24
บริกำรบ ำรุงรักษำเครื องคอมพวิเตอร์แม่ขำ่ย

HPE DL560 Gen9 ระยะเวลำ 1 ปี
100,000.00                   90,950.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ำกดั           90,950.00 บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ำกดั             90,950.00 รำคำต  ำสุด บง. 069/2564 ลว. 16/7/64

25 นำมบัตร จ ำนวน 11 กล่อง 5,500.00                        3,531.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ำกดั             3,531.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ำกดั              3,531.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-278/2564 ลว. 19/7/64

บง. 067/2564 ลว. 16/7/64

13

23 บริษัท อเมริกำน่ำ คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม จ ำกดั           213,197.50 รำคำต  ำสุด

รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-273/2564 ลว. 14/7/6418 8,500.00                        8,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)

บริกำรบ ำรุงรักษำเครื องส ำรองไฟ ส ำหรับห้อง 

Data Center ระยะเวลำ 1 ปี
300,000.00                 235,400.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)

ส ำรวจควำมพงึพอใจ ควำมไม่พงึพอใจและควำมผูกพนั

ของลูกค้ำที มีต่อ บสย. ปี 2564 จ ำนวน 1 งำน
500,000.00                 421,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)

ปืนฉดีสเปร์ยพน่ จ ำนวน 3 กระบอก น้ ำยำยับย้ังกำร

เจริญเติบโตเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรำ 12 แกลลอน

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต           407,500.00 รำคำต  ำสุด บง. 066/2564 ลว. 7/7/64



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ร้ำนเซนวำดรักส์           14,640.00 ร้ำนเซนวำดรักส์             14,640.00

ร้ำนศิริภัณฑ์พำนิช             1,200.00 ร้ำนศิริภัณฑ์พำนิช              1,200.00

บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกดั (มหำชน)             1,576.00 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกดั (มหำชน)              1,576.00

บริษัท คลังยำเทพอำสำ จ ำกดั           24,460.00 บริษัท คลังยำเทพอำสำ จ ำกดั             24,460.00

27 ฉำกกั้นสีใสอะครีลิค จ ำนวน 40 ชดุ 16,000.00                     16,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท จณิณะ คัตต้ิง เซอร์วิส จ ำกดั           15,800.26 บริษัท จณิณะ คัตต้ิง เซอร์วิส จ ำกดั             15,800.26 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-281/2564 ลว. 20/7/64

28 ผงหมึก จ ำนวน 2 รำยกำร 16,000.00                     15,247.50
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟติ ซัพพลำย จ ำกดั           15,247.50 บริษัท เอ.เค ออฟฟติ ซัพพลำย จ ำกดั             15,247.50 รำคำต  ำสุด 1056/2564 ลว. 20/7/64

บริษัท แอดวำนซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ำกดั       1,970,000.00

บริษัท เอส.ซี.พ.ี ซิสเต็ม จ ำกดั

30 วัคซีนป้องกนัโควิด-19 (ซิโนฟำร์ม) 586,080.00                 586,080.00
ระเบียบกระทรวงฯ

ขอ้ 79 วรรคสอง
รำชวิทยำลัยจฬุำภรณ์          586,080.00 รำชวิทยำลัยจฬุำภรณ์           586,080.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-283/2564 ลว. 22/7/64

31
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. เว็บไซต์ AEC10News

จ ำนวน 1 งำน
40,000.00                     40,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1) 
บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ำกดั           40,000.00 บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ำกดั             40,000.00 รำคำต  ำสุด 1057/2564 ลว. 23/7/64

32 บริกำรระบบบัตรดิจทิัลส ำหรับลูกค้ำ บสย. 500,000.00         
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท มำยวอลเล็ต จ ำกดั บริษัท มำยวอลเล็ต จ ำกดั เกณฑ์รำคำ บง. 1-020/2564 ลว. 29/7/64

33 แผ่นฆำ่เชื้อ จ ำนวน 12 ชิ้น 3,000.00                        3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท มำซูม่ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั             2,539.80 บริษัท มำซูม่ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั              2,539.80 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-290/2564 ลว. 30/7/64

บริษัท เวิลด์คลำส เรนท์ อะ คำร์ จ ำกดั       4,750,800.00

บริษัท เค คำร์เรนทอล จ ำกดั       5,405,640.00

บริษัท ล็อตเต้ เรนท์-อะ-คำร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั       5,965,500.00

เชำ่รถยนต์ประจ ำต ำแหน่งรองผู้จดักำรทั วไปอำวุโส34 6,606,000.00             6,127,890.00
คัดเลือก 

มำตรำ 56(1)(ง)
บริษัท เวิลด์คลำส เรนท์ อะ คำร์ จ ำกดั         4,750,800.00 รำคำต  ำสุด บง. 070/2564 ลว. 30/7/64

อปุกรณ์และยำ ส ำหรับผู้ติดเชื้อที กกัตัวอยู่ที บ้ำน

(Home Isolation) จ ำนวน 6 รำยกำร
26 62,000.00                     62,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-279/2564 ลว. 19/7/64

29 เพิ มระบบควำมปลอดภัยของระบบ WFH 2,000,000.00             2,097,200.00

ประกวดรำคำ

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท แอดวำนซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ำกดั         1,970,000.00 รำคำต  ำสุด บง. 068/2564 ลว. 21/7/64


