
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 พวงหรีด พร้อมจดัส่ง จ ำนวน 1 พวง 1,500.00                        1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บีท เดอะ ไจแอนท์ จ ำกดั             1,500.00 บริษัท บีท เดอะ ไจแอนท์ จ ำกดั              1,500.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-291/2564 ลว. 2/8/64

2
กล่อง Hardware บรรจซิุมกำร์ดโทรศัพท์ 4 ชอ่ง

ส ำหรับงำน Call Center จ ำนวน 2 เครื อง
64,000.00                     63,130.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอน็.เอส.เน็ตเวิร์ค จ ำกดั           63,130.00 บริษัท เอน็.เอส.เน็ตเวิร์ค จ ำกดั             63,130.00 รำคำต  ำสุด 2008/2564 ลว. 2/8/64

3 บัตรก ำนัลสตำร์บัคส์ มูลค่ำ 500 บำท จ ำนวน 20 ใบ 10,000.00                     10,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท คอฟฟี ่คอนเซ็ปต์ รีเทล จ ำกดั           10,000.00 บริษัท คอฟฟี ่คอนเซ็ปต์ รีเทล จ ำกดั             10,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-293/2564 ลว.3/8/64

4 พวงหรีด พร้อมจดัส่ง จ ำนวน 2 พวง 5,000.00                        5,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนพวงหรีดธรรมะ             5,000.00 ร้ำนพวงหรีดธรรมะ              5,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-295/2564 ลว. 2/8/64

5 บริกำรบ ำรุงรักษำระบบ Call Center ระยะเวลำ 1 ปี 120,000.00                 105,181.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ริช คอมมูนิเคชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ำกดั          105,181.00 บริษัท ริช คอมมูนิเคชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ำกดั           105,181.00 เกณฑ์รำคำ บง. 071/2564 ลว. 3/8/64

6 พวงหรีด พร้อมจดัส่ง จ ำนวน 1 พวง 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. 1-297/2564 ลว. 4/8/64

7
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. บนเว็บไซต์ 

BIZpromptINFO จ ำนวน 1 งำน
35,000.00                     35,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1) 
บริษัท บิซพร้อมท์อนิโฟ จ ำกดั           35,000.00 บริษัท บิซพร้อมท์อนิโฟ จ ำกดั             35,000.00 รำคำต  ำสุด 1058/2564 ลว. 4/8/64

บิลเงินสด           22,150.00 บิลเงินสด             22,150.00

ร้ำน Dverbuy             4,800.00 ร้ำน Dverbuy              4,800.00

บริษัท คลังยำเทพอำสำ จ ำกดั           14,000.00 บริษัท คลังยำเทพอำสำ จ ำกดั             14,000.00

9 โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว 22,000.00                     22,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอสบี ดีไซนด์สแควร์ จ ำกดั           19,651.00 บริษัท เอสบี ดีไซนด์สแควร์ จ ำกดั             19,651.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 2-021/2564 ลว. 5/8/64

บริษัท เมดิคอล อนิเทลลิเจนซ์ จ ำกดั          499,957.50

บริษัท คุณำสิน บีสเน็ช จ ำกดั          577,800.00

11 บริกำรบ ำรุงรักษำระบบเว็บไซต์ บสย. ระยะเวลำ 1 ปี 80,000.00                     60,588.75
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอท็เอก็ส์ จ ำกดั           60,588.75 บริษัท เอท็เอก็ส์ จ ำกดั             60,588.75 รำคำต  ำสุด บง. 072/2564 ลว. 6/8/64

12 เขม็กลัดที ระลึก จ ำนวน 25 ชิ้น 9,000.00                        7,757.50
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ไฮ-ไท อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต จ ำกดั             7,757.50 บริษัท ไฮ-ไท อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต จ ำกดั              7,757.50 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-302/2564 ลว. 9/8/64

13 บริกำรซอฟต์แวร์ Creative Cloud จ ำนวน 1 งำน 50,000.00                     37,010.23
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท อเมริกำน่ำ คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม จ ำกดั           37,010.23 บริษัท อเมริกำน่ำ คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม จ ำกดั             37,010.23 รำคำต  ำสุด 1059/2564 ลว. 9/8/64

14
อปุกรณ์ Hardware ของระบบ Call Center ส ำหรับ

ศูนย์ F.A. Center จ ำนวน 3 ชดุ
62,000.00                     61,525.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ริช คอมมูนิเคชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ำกดั           61,525.00 บริษัท ริช คอมมูนิเคชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ำกดั             61,525.00 รำคำต  ำสุด 2009/2564 ลว. 9/8/64

พนักงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 3 อตัรำ 500,000.00                 538,878.75
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เมดิคอล อนิเทลลิเจนซ์ จ ำกดั           499,957.50 รำคำต  ำสุด บง. 1-021/2564 ลว. 5/8/64

8

10

บง.จซ. 1-298/2564 ลว. 5/8/64
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
          70,000.0070,000.00           รำคำต  ำสุด

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

อปุกรณ์และยำ ส ำหรับผู้ติดเชื้อที กกัตัวอยู่ที บ้ำน

(Home Isolation) จ ำนวน 4 รำยกำร



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

15 เขม็กลัด บสย. จ ำนวน 100 ชิ้น 10,000.00                      8,025.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ไฮ-ไท อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต จ ำกดั             8,025.00 บริษัท ไฮ-ไท อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต จ ำกดั              8,025.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-303/2564 ลว. 11/8/64

16 เครื องบันทึกเสียง จ ำนวน 1 เครื อง 5,000.00                        4,269.30
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอสเอม็ทีวี โฮมอเีล็คทริค จ ำกดั             4,269.30 บริษัท เอสเอม็ทีวี โฮมอเีล็คทริค จ ำกดั              4,269.30 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-304/2564 ลว. 13/8/64

บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ำกดั               428.00 บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ำกดั                 428.00

บริษัท กงัฟ ูฟูด้ แอนด์เบฟเวอเรจ จ ำกดั           52,252.00 บริษัท กงัฟ ูฟูด้ แอนด์เบฟเวอเรจ จ ำกดั             52,252.00

บริษัท พำวิน เมคเกอร์ ฟูด้ จ ำกดั           42,800.00 บริษัท พำวิน เมคเกอร์ ฟูด้ จ ำกดั             42,800.00

18 เครื องแบบพนักงำนชำยและหญงิ จ ำนวน 6 รำย 10,000.00                      8,399.50
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เพำเวอร์ นำว จ ำกดั             8,399.50 บริษัท เพำเวอร์ นำว จ ำกดั              8,399.50 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-307/2564 ลว. 16/8/64

19
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. ในหนังสือพมิพบ์ำงกอก

โพสต์ จ ำนวน 1 งำน
50,000.00                     50,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1) 
บริษัท บำงกอกโพสต์ จ ำกดั (มหำชน)           50,000.00 บริษัท บำงกอกโพสต์ จ ำกดั (มหำชน)             50,000.00 รำคำต  ำสุด 1060/2564 ลว. 17/8/64

20
เชำ่อำคำรส ำนักงำนเขตภำคเหนือตอนล่ำง

ระยะเวลำ 3 ปี
1,440,000.00             1,440,000.00

มำตรำ 7 (1)

กำรเชำ่

อสังหำริมทรัพย์

ขอ้ 47 (2)

นำยรัตนะ กำญจนรัตน์       1,440,000.00 นำยรัตนะ กำญจนรัตน์         1,440,000.00 เกณฑ์รำคำ บง. 1-022/2564 ลว. 17/8/64

21 กระเชำ้เยี ยมพนักงำน จ ำนวน 2 กระเชำ้ 3,000.00                        3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั             2,984.00 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั              2,984.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-310/2564 ลว. 18/8/64

22 ฉดีพน่ยำฆำ่เชื้อ COVID-19 จ ำนวน 1 งำน 15,000.00                     15,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย พซีีเอส และฟำซิลิต้ี

เซอร์วิสเซส จ ำกดั
          14,000.00

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย พซีีเอส และฟำซิลิต้ี

เซอร์วิสเซส จ ำกดั
            14,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-311/2564 ลว. 18/8/64

23 SMS Package จ ำนวน 1 Package 49,500.00                     49,220.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ดิจติอล มำร์เกต็ต้ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั           49,220.00 บริษัท ดิจติอล มำร์เกต็ต้ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั             49,220.00 รำคำต  ำสุด 1061/2564 ลว. 18/8/64

24 เครื องคิดเลข จ ำนวน 20 เครื อง 8,000.00                        7,179.91
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ำกดั             7,179.91 บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ำกดั              7,179.91 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-313/2564 ลว. 19/8/64

บริษัท อ ีซีคิวริต้ี (ไทยแลนด์) จ ำกดั

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั นนัล เซ็นเตอร์ จ ำกดั

26 บริกำรบ ำรุงรักษำซอฟต์แวร์ Vmware ระยะเวลำ 1 ปี 100,000.00                   94,695.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ำกดั           94,695.00 บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ำกดั             94,695.00 รำคำต  ำสุด บง. 075/2564 ลว. 19/8/64

27
ผู้พฒันำระบบกำรปิดบัญชจีำกบุคคลภำยนอก

จ ำนวน 1 งำน
100,000.00                 100,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำงพงศ์เทพ โรหิตะศุน          100,000.00 นำงพงศ์เทพ โรหิตะศุน           100,000.00 รำคำต  ำสุด บง. 1-024/2564 ลว. 20/8/64

ที ปรึกษำเพื อพฒันำระบบบริหำรจดักำรควำมมั นคง

ปลอดภัยสำรสนเทศตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001:

2013 (Surveillance)

25 คะแนนรวมสูงสุด บง. 073/2564 ลว. 19/8/64

100,000.00                 100,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)

1,500,000.00             1,642,987.20

กำรจำ้งที ปรึกษำ

โดยวิธีคัดเลือก

มำตรำ 70(2)(ข)

บริษัท อ ีซีคิวริต้ี (ไทยแลนด์) จ ำกดั         1,011,150.00

อำหำรกล่อง จ ำนวน 2,000 กล่อง และป้ำยพธีิกจิกรรม

CSR จ ำนวน 1 ชิ้น
17 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-305/2564 ลว. 16/8/64



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

28 ของเยี ยมพนักงำน จ ำนวน 1 ชดุ 1,500.00                        1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั             1,349.50 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั              1,349.50 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-316/2564 ลว. 23/8/64

29
Antigen test kit ชดุตรวจโควิด 19 ด้วย "น้ ำลำย"

จ ำนวน 200 ชดุ
80,000.00                     80,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บิลเงินสด           48,000.00 บิลเงินสด             48,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-318/2564 ลว. 23/8/64

30 ตรำยำง จ ำนวน 2 อนั 1,000.00                        1,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลำย จ ำกดั               545.70 บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลำย จ ำกดั                 545.70 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-322/2564 ลว. 24/8/64

31 อปุกรณ์ด้ำน IT จ ำนวน 5 รำยกำร 30,000.00                     18,307.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ำกดั           18,307.70 บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ำกดั             18,307.70 รำคำต  ำสุด 2010/2564 ลว. 24/8/64

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริกำร จ ำกดั          751,140.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เคดับบลิว คลีนนิ ง          780,000.00

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จ ำกดั          845,105.53

บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกดั (มหำชน)          858,996.00

บริษัท ไทย คอล เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ ำกดั          904,444.44

บริษัท สำมพ ีโปรเฟซซันนัล จ ำกดั          923,709.60

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน)          940,500.00

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)          950,000.00

บริษัท แอฟ๊ฟนิีต้ี โซลูชั น จ ำกดั          950,000.00

บริษัท เทเลอนิโฟ มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)       1,001,520.00

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

บริษัท ซูเปอร์ โพล จ ำกดั

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

บริษัท เอม็วีพ ีคอนซัลท์แทนท์ จ ำกดั

34
บริกำรรับขอ้มูลคดีล้มละลำยและคดีขำยทอด

ตลำดทรัพย์ ระยะเวลำ 1 ปี
100,000.00                   96,300.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ดำต้ำ มำร์ท จ ำกดั           96,300.00 บริษัท ดำต้ำ มำร์ท จ ำกดั             96,300.00 รำคำต  ำสุด บง. 077/2564 ลว. 24/8/64

บริษัท อเมริกำน่ำ คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม จ ำกดั          298,530.00

บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั นส์ จ ำกดั          343,042.00

36
บริกำรบ ำรุงรักษำเครื องคอมพวิเตอร์แม่ขำ่ย (IBM)

ระยะเวลำ 1 ปี
50,000.00                     25,894.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั นส์ จ ำกดั           25,894.00 บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั นส์ จ ำกดั             25,894.00 รำคำต  ำสุด บง. 079/2564 ลว. 26/8/64

บริษัท สิรินทรอนันต์ จ ำกดั          499,690.00

บริษัท พำยซอฟท์ จ ำกดั          561,750.00

35 300,000.00                   298,530.00 รำคำต  ำสุด
บริกำรบ ำรุงรักษำอปุกรณ์ส ำหรับใชง้ำนในศูนย์

ปฏิบัติกำรขอ้มูลส ำรอง ระยะเวลำ 1 ปี

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์           430,000.00 คะแนนรวมสูงสุด33 650,000.00         
จำ้งที ปรึกษำด ำเนินกำรส ำรวจหำปัจจยัควำมพงึพอใจ

และควำมผูกพนัของพนักงำน บสย. ปี 2564
        691,070.40

กำรจำ้งที ปรึกษำ 

โดยวิธีประกำศ

เชญิชวนทั วไป 

มำตรำ 70 (1)

บง. 076/2564 ลว. 24/8/64

พนักงำน Outsource Agent Call Center 

จ ำนวน 3 อตัรำ ระยะเวลำ 1 ปี
32 960,000.00               1,025,280.00

ประกวดรำคำ

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เคดับบลิว คลีนนิ ง           780,000.00

ไม่เกนิร้อยละ 

10

ของรำคำต  ำสุด

(ผู้ประกอบกำร

สสว.)

บง. 074/2564 ลว. 24/8/64

พนักงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 3 อตัรำ37 500,000.00                 530,720.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท สิรินทรอนันต์ จ ำกดั           499,690.00 รำคำต  ำสุด บง. 1-025/2564 ลว. 26/8/64

บง.จซ. 078/2564 ลว. 25/8/64        320,786.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท อเมริกำน่ำ คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม จ ำกดั



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

38 ของเยี ยมพนักงำน จ ำนวน 1 ชดุ 1,500.00                        1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั             1,410.50 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั              1,410.50 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-324/2564 ลว. 27/8/64

39 กระเชำ้เยี ยมพนักงำน จ ำนวน 1 กระเชำ้ 1,500.00                        1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั             1,493.75 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั              1,493.75 เกณฑ์รำคำ บง.จซ. 1-325/2564 ลว. 30/8/64

40 กระดำษคองเกอเร่อร์นอก จ ำนวน 3 แพค็ 1,200.00                        1,200.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จ ำกดั               960.00 บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จ ำกดั                 960.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-327/2564 ลว. 31/8/64

41
บริกำรซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ Microsoft Power BI 

จ ำนวน 1 งำน
50,000.00                     40,125.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท โกอิ้งเจส็ จ ำกดั           40,125.00 บริษัท โกอิ้งเจส็ จ ำกดั             40,125.00 รำคำต  ำสุด 1062/2564 ลว. 31/8/64

42 บริกำรโปรแกรม TQ Professional จ ำนวน 1 งำน 40,446.00                     40,446.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ไทยเควสท์ จ ำกดั           40,446.00 บริษัท ไทยเควสท์ จ ำกดั             40,446.00 รำคำต  ำสุด บง. 080/2564 ลว. 31/8/64

43

โฆษณำประชำสัมพนัธ์โครงกำรควำมร่วมมือกจิกรรม

ด้ำนกำรขำ่วเพื อสร้ำงกำรรับรู้กจิกรรมและโครงกำร

ต่ำงๆระหว่ำง บสย. และเดลินิวส์ จ ำนวน 1 งำน

100,000.00                 100,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1) 
บริษัท สี พระยำกำรพมิพ ์จ ำกดั          100,000.00 บริษัท สี พระยำกำรพมิพ ์จ ำกดั           100,000.00 รำคำต  ำสุด บง. 1-026/2564 ลว. 31/8/64


