
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ถงุขยะติดเชื้อ ขยะอนัตราย จ านวน 25 แพค็ 6,000.00                        6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพิม่มิตรกรุ๊ป จ ากดั             5,216.25 บริษัท เพิม่มิตรกรุ๊ป จ ากดั              5,216.25 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-331/2564 ลว. 1/9/64

2
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. บนเว็บไซต์ไทยพบัลิกา้

จ านวน 1 งาน
50,000.00                     50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1) 
บริษัท ไทยพบัลิกา้ จ ากดั           50,000.00 บริษัท ไทยพบัลิกา้ จ ากดั             50,000.00 ราคาต่ าสุด 1063/2564 ลว. 1/9/64

3
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. ในหนังสือพมิพข์า่วหุ้น

ธุรกจิรายวัน จ านวน 1 งาน
50,000.00                     50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1) 
บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จ ากดั           50,000.00 บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จ ากดั             50,000.00 ราคาต่ าสุด 1064/2564 ลว. 1/9/64

4
ป้ายมอบเงินบริจาคสนับสนุนโครงการ Covid Home 

Care จ านวน 1 ป้าย
1,500.00                        1,500.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ากดั             1,070.00 บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ากดั              1,070.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-332/2564 ลว. 2/9/64

5
Antigen test kit ชดุตรวจโควิดด้วยน้ าลาย

จ านวน 200 ชดุ
60,000.00                     60,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บิลเงินสด           48,000.00 บิลเงินสด             48,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-333/2564 ลว. 2/9/64

บริษัท โตชบิา เทค (ประเทศไทย) จ ากดั       2,157,120.00

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั       2,234,160.00

บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั       2,880,000.00

7 ขนมไหว้พระจนัทร์ จ านวน 127 กล่อง 74,029.00                     74,029.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โอเอชทีแอล จ ากดั (มหาชน)           70,327.32 บริษัท โอเอชทีแอล จ ากดั (มหาชน)             70,327.32 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-334/2564 ลว. 3/9/64

8
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. ในเว็บไซต์ 

www.ceothailand.net จ านวน 1 งาน
30,000.00                     30,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1) 
บริษัท เอก-วรา พบัลิค รีเรซันส์ จ ากดั           30,000.00 บริษัท เอก-วรา พบัลิค รีเรซันส์ จ ากดั             30,000.00 ราคาต่ าสุด 1065/2564 ลว. 3/9/64

9 นามบัตร จ านวน 6 กล่อง 2,500.00                        1,819.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั             1,819.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั              1,819.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-336/2564 ลว. 6/9/64

10
โปสเตอร์วิสัยทัศน์ ค่านิยม พนัธกจิ คณะกรรมการ 

บสย.

โครงสร้างส านักงานเขต จ านวน 1 งาน

8,000.00                        7,714.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ากดั             7,714.00 บริษัท เอดิส 247 จ ากดั              7,714.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-337/2564 ลว. 6/9/64

11 ขนมไหว้พระจนัทร์ จ านวน 45 กล่อง 45,000.00                     45,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โอเอชทีแอล จ ากดั (มหาชน)           34,969.50 บริษัท โอเอชทีแอล จ ากดั (มหาชน)             34,969.50 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-339/2564 ลว. 6/9/64

12 นามบัตร จ านวน 8 กล่อง 2,000.00                        1,712.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั             1,712.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั              1,712.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-340/2564 ลว. 8/9/64

13
กจิกรรมการประชมุพนักงานทุกระดับ คร้ังที่ 3/2564

ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 1 งาน
100,000.00                   87,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายบรรพต หมายบุญ           87,000.00 นายบรรพต หมายบุญ             87,000.00 ราคาต่ าสุด 1066/2564 ลว. 8/9/64

เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสารดิจติอลมัลติฟงักช์ั่น 2,880,000.00             3,134,160.00

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท โตชบิา เทค (ประเทศไทย) จ ากดั         2,088,000.00 ราคาต่ าสุด บง. 081/2564 ลว. 2/9/64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

6



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

14 พวงหรีด พร้อมจดัส่ง จ านวน 1 พวง 1,500.00                        1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั             1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั              1,500.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-342/2564 ลว. 9/9/64

15 แจกนัดอกไม้ จ านวน 1 แจกนั 2,000.00                        2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั             2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั              2,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-343/2564 ลว. 9/9/64

บริษัท ฟวีา สตูดิโอ จ ากดั          197,950.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ฮันเดร็ด พลัส โปรดักชั่น          267,500.00

17 แจกนัดอกไม้ จ านวน 1 แจกนั 2,000.00                        2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั             2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั              2,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-347/2564 ลว. 10/9/64

18
โฆษณาประกาศรับสมัครงานผ่านอนิเทอร์เน็ต

จ านวน 1 งาน
49,755.00                     49,755.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท จดัหางาน จอ๊บส์ ดีบี (ประเทศไทย) จ ากดั           49,755.00 บริษัท จดัหางาน จอ๊บส์ ดีบี (ประเทศไทย) จ ากดั             49,755.00 ราคาต่ าสุด 1067/2564 ลว. 10/9/64

19
แบบทดสอบ Personality and Job Preferences 

Inventory จ านวน 1 งาน
48,150.00                     48,150.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อบรมและทดสอบ พทีีเอส จ ากดั           48,150.00 บริษัท อบรมและทดสอบ พทีีเอส จ ากดั             48,150.00 ราคาต่ าสุด 1068/2564 ลว. 14/10/64

บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั          198,592.00

บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั          219,564.00

ร้านบุปผชาติ หน้าศาล             1,500.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล              1,500.00

บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั             1,480.75 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั              1,480.75

22
ขอ้มูลเพือ่ใชใ้นการวิเคราะห์นิติบุคคล (CORPUSX)

จ านวน 1 แพค็เกจ็
200,000.00                 187,250.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน)          187,250.00 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน)           187,250.00 ราคาต่ าสุด 1069/2564 ลว. 15/9/64

23
เชา่สถานที่จอดรถยนต์ ส าหรับส านักงานเขตภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 2 ระยะเวลา 3 ปี
54,000.00                     54,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวพรทิพทย์ ทองแสงสุข           54,000.00 นางสาวพรทิพทย์ ทองแสงสุข             54,000.00 ราคาต่ าสุด บง. 1-028/2564 ลว. 16/9/64

24
บริการบ ารุงรักษาอปุกรณ์เกบ็ขอ้มูล IBM Storwize

V3700 ระยะเวลา 1 ปี
50,000.00                     36,380.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั่นส์ จ ากดั           36,380.00 บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั่นส์ จ ากดั             36,380.00 ราคาต่ าสุด บง. 084/2564 ลว. 16/9/64

บริษัท เอส.ซี.พ.ี ซิสเท็ม จ ากดั       2,950,000.00

บริษัท เทเลเน็ท ซัพพลาย จ ากดั       2,992,000.00

26 ขนมไหว้พระจนัทร์ จ านวน 15 ชดุ 22,470.00                     22,470.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ ากดั (มหาชน)           22,470.00 บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ ากดั (มหาชน)             22,470.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-352/2564 ลว. 21/9/64

บริษัท เอส.ซี.พ.ี ซิสเท็ม จ ากดั         2,950,000.00 ราคาต่ าสุด บง. 083/2564 ลว. 16/9/64

วีดีทัศน์กจิกรรม CSR บสย. สร้างชวิีตใหม่ส่ือการเรียน

ชวิีตใหม่ในเรือนจ า จ านวน 1 งาน
16 200,000.00                 232,725.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟวีา สตูดิโอ จ ากดั           197,950.00 ราคาต่ าสุด บง. 1-027/2564 ลว. 9/9/64

20 300,000.00                 217,424.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั

คอมพวิเตอร์ Notebook จ านวน 4 เคร่ือง 

และจอคอมพวิเตอร์ จ านวน 8 จอ
          198,592.00 ราคาต่ าสุด

           3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

ระบบ Data Loss/Leak Prevention (DLP)25 3,000,000.00             3,130,250.00

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-351/2564 ลว. 15/9/64

บง. 082/2564 ลว. 14/9/64

กระเชา้เย่ียมพนักงาน จ านวน 2 กระเชา้21 3,000.00             



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บิลเงินสด               600.00 บิลเงินสด                 600.00

บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จ ากดั             6,960.00 บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จ ากดั              6,960.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)             5,700.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)              5,700.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)             1,693.00 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)              1,693.00

บริษัท ห้างขายทองฮ่ัวเซ่งเฮง (ประเทศไทย) จ ากดั          398,778.17

บริษัท สยามโกลด์แกลอร่ี จ ากดั          415,683.44

29 Adapter แปลงกระแสไฟฟา้ จ านวน 4 ตัว 1,000.00                        1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไทย เทคโนโลยี อโีวลูชั่น จ ากดั               898.80 บริษัท ไทย เทคโนโลยี อโีวลูชั่น จ ากดั                 898.80 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-357/2564 ลว. 21/9/64

30 ชดุไมโครโฟน จ านวน 1 เคร่ือง 30,000.00                     25,840.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอสเอม็ทีวี โฮมอเีล็คทริค จ ากดั           25,840.50 บริษัท เอสเอม็ทีวี โฮมอเีล็คทริค จ ากดั             25,840.50 ราคาต่ าสุด 2011/2564 ลว. 21/9/64

31
กจิกรรมสร้างความสัมพนัธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย.

(Stakeholder Day) จ านวน 1 งาน
90,000.00                     90,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวนุช อดุมกนั           90,000.00 นางสาวนุช อดุมกนั             90,000.00 ราคาต่ าสุด 1071/2564 ลว. 21/9/64

32 อนิโฟกราฟฟกิส์ในรูปแบบภาพนิ่ง จ านวน 1 งาน 40,000.00                     39,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ากดั           39,000.00 บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ากดั             39,000.00 ราคาต่ าสุด บง. 085/2564 ลว. 21/9/64

33 เคร่ืองแบบพนักงานชายและหญงิ จ านวน 3 ราย 5,000.00                        4,354.90
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากดั             4,354.90 บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากดั              4,354.90 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-358/2564 ลว. 22/9/64

34 กระเชา้เย่ียมพนักงาน จ านวน 1 กระเชา้ 1,500.00                        1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั             1,485.75 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั              1,485.75 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-360/2564 ลว. 27/9/64

35
อะไหล่อปุกรณ์ระบบเคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง

จ านวน 1 งาน
22,000.00                     20,577.49

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซี เอ แอล 99 คอนเนคชั่น จ ากดั           20,577.49 บริษัท ซี เอ แอล 99 คอนเนคชั่น จ ากดั             20,577.49 ราคาต่ าสุด 1072/2564 ลว. 27/9/64

36 ฉดีพน่ยาฆา่เชื้อ COVID-19 จ านวน 1 งาน 15,000.00                     15,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท รักษาความปลอดภัย พซีีเอส และ ฟาซิลิต้ี

เซอร์วิสเซส จ ากดั
          14,000.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย พซีีเอส และ ฟาซิลิต้ี

เซอร์วิสเซส จ ากดั
            14,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-364/2564 ลว. 29/9/64

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

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านพโีอนี             3,000.00 ร้านพโีอนี              3,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-365/2564 ลว. 29/9/64

บริษัท เมดิทอป จ ากดั          150,000.00

บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั          179,699.01

บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากดั          195,000.00

39
อปุกรณ์ Hardware ของระบบ Call Center

จ านวน 3 ชดุ
52,000.00                     50,825.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ริช คอมมูนิเคชั่น แอนด์ เทคโนโลย่ี จ ากดั           50,825.00 บริษัท ริช คอมมูนิเคชั่น แอนด์ เทคโนโลย่ี จ ากดั             50,825.00 ราคาต่ าสุด 2012/2564 ลว. 29/9/64

ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-353/2564 ลว. 17/9/64

บริษัท เมดิทอป จ ากดั           150,000.00 ราคาต่ าสุด 1073/2564 ลว. 29/9/6438 เคร่ืองวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จ านวน 300 เคร่ือง 150,000.00                 194,900.11
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท ห้างขายทองฮ่ัวเซ่งเฮง (ประเทศไทย) จ ากดั           398,778.17 ราคาต่ าสุด 1070/2564 ลว. 17/9/64ของรางวัลตอบแทนพนักงาน (จี้ทองค า) จ านวน 23 ชิ้น28 399,000.00                407,230.805
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

ชดุถงุ Safety Bag จ านวน 60 ชดุ27 20,000.00                     20,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

40 ชดุผลไม้ จ านวน 7 ชดุ 14,000.00                     14,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั           14,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั             14,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-369/2564 ลว. 30/9/64

41
บริการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน

ระยะเวลา 1 ปี
3,350,000.00             3,080,000.00

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท ยิบอนิซอย จ ากดั       3,330,000.00 บริษัท ยิบอนิซอย จ ากดั         3,330,000.00 ราคาต่ าสุด บง. 086/2564 ลว. 30/9/64


