
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ยาสามัญประจ าส านักงาน จ านวน 19 รายการ 27,000.00         27,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ส าโรงเภสัช จ ากดั 23,604.20            บริษัท ส าโรงเภสัช จ ากดั 23,604.20           ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-083/2565 ลว. 3/3/65

2 บริการใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ (CA) 8,000.00                     5,082.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน)               5,082.50 บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน)             5,082.50 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-085/2565 ลว. 4/3/65

3 ผงหมึก จ านวน 10 รายการ 44,000.00         42,350.60          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟติ ซัพพลาย จ ากดั 42,350.60            บริษัท เอ.เค ออฟฟติ ซัพพลาย จ ากดั 42,350.60           ราคาต  าสุด 1014/2565 ลว. 4/3/65

4 ค่ารับรอง สอ. 1,500.00          1,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอฟฟี ่คอนเซ็ปต์ รีเทล จ ากดั 640.00                บริษัท คอฟฟี ่คอนเซ็ปต์ รีเทล จ ากดั 640.00               ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-087/2565 ลว. 7/3/65

5 กล่องส าเร็จรูป จ านวน 10 ใบ 350.00                           350.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั                 320.00 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั                320.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-089/2565 ลว. 7/3/65

บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั           177,260.00

บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั           224,700.00

7 โทรศัพท์มือถอื จ านวน 2 เครื อง 10,000.00                   10,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั               9,198.00 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั             9,198.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-090/2565 ลว. 8/3/65

8 ชดุผลไม้ จ านวน 8 ชดุ 17,000.00                   17,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั             17,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั            17,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-092/2565 ลว. 9/3/65

บริษัท ฟวีา สตูดิโอ จ ากดั           299,600.00

บริษัท ไลท์ ไดนามิค อนิเตอร์แอคทีฟ จ ากดั           333,840.00

10 กระเชา้เยี ยมพนักงาน จ านวน 4 กระเชา้ 6,000.00                     6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั               5,931.00 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั             5,931.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-093/2565 ลว. 10/3/65

11 ชดุเครื องเสียงเคลื อนที  จ านวน 1 ชดุ 10,000.00         10,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั 7,990.00 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั 7,990.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 2-003/2565 ลว. 10/3/65

12
บริการบ ารุงรัการะบบ e-Dataset Reporting

ระยะเวลา 1 ปี
300,000.00               205,910.27

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โกอิ้งเจส็ จ ากดั           205,910.27 บริษัท โกอิ้งเจส็ จ ากดั          205,910.27 ราคาต  าสุด บง.012/2565 ลว. 10/3/65

13 กระเชา้เยี ยมพนักงาน จ านวน 1 กระเชา้ 1,500.00                     1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออิอน (ไทยแลนด์) จ ากดั               1,488.00 บริษัท ออิอน (ไทยแลนด์) จ ากดั             1,488.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-094/2565 ลว. 14/3/65

14
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. นิตยการสต็อครีวิว

จ านวน 1 งาน
30,000.00         30,000.00          

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ ์จ ากดั 30,000.00            บริษัท บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ ์จ ากดั 30,000.00           ราคาต  าสุด 1016/2565 ลว. 14/3/65

15
บัตรบันทึกเวลาปฏิบัติงานผ่านเขา้-ออกส านักงาน

จ านวน 50 ใบ
12,000.00                   11,770.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โฟโต้สแกน ซีสเท็ม จ ากดั             11,770.00 บริษัท โฟโต้สแกน ซีสเท็ม จ ากดั            11,770.00 ราคาต  าสุด 1017/2565 ลว. 15/3/65

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาต  าสุด 1015/2565 ลว. 7/3/65บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั          177,620.00บริการเชา่ใชร้ะบบ Zoom จ านวน 4 Account6 200,000.00               208,136.40
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

         299,600.00 ราคาต  าสุด บง. 013/2565 ลว. 9/3/659 300,000.00               316,720.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟวีา สตูดิโอ จ ากดัสื อกจิกรรม CSR บสย. สร้างชวิีตใหม่ จ านวน 1 งาน



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

16 กระเชา้ผลไม้ จ านวน 2 กระเชา้ 5,000.00          5,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,900.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,900.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-098/2565 ลว. 16/3/65

17 เคเบิ้ลไทร์ จ านวน 1,000 เส้น 1,500.00          1,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
เอเชยีการไฟฟา้ 1,423.10 เอเชยีการไฟฟา้ 1,423.10 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-099/2565 ลว. 17/3/65

18
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. ในหนังสือพมิพค์นล้านนา

จ านวน 1 งาน
30,000.00                   30,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท นอร์ทมีเดีย2018 จ ากดั             30,000.00 บริษัท นอร์ทมีเดีย2018 จ ากดั            30,000.00 ราคาต  าสุด 1018/2565 ลว. 18/3/65

นายบรรพต หมายบุญ           135,000.00

บริษัท เอทูเอม็ซาวด์ แอนด์โปรดักชั น จ ากดั           195,120.00

20 กระเชา้เยี ยมพนักงาน จ านวน 1 กระเชา้ 1,500.00                     1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)               1,072.00 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)             1,072.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-102/2565 ลว. 21/3/65

21 พวงหรีด จ านวน 1 พวง 1,500.00                     1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านแสงทวีหีบศพ               1,000.00 ร้านแสงทวีหีบศพ             1,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-103/2565 ลว. 21/3/65

22 ชดุผลไม้ จ านวน 6 ชดุ 12,000.00                   12,000.00
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. 1-104/2565 ลว. 22/3/65

23 เครื องแบบพนักงานชายและหญงิ จ านวน 6 ราย 10,500.00         9,608.60           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากดั 9,608.60 บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากดั 9,608.60 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-106/2565 ลว. 23/3/65

24 อปุกรณ์ IT จ านวน 4 รายการ 30,000.00         15,172.60          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั 15,172.60 บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั 15,172.60 ราคาต  าสุด 2002/2565 ลว. 23/3/65

บริษัท เวนเจอร์ อนิคอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) บริษัท เวนเจอร์ อนิคอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) บง. 015/2565 ลว. 23/3/65

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากดั บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากดั บง. 016/2565 ลว. 23/3/65

บริษัท เอส.กรุ๊ป (2008) จ ากดั บริษัท เอส.กรุ๊ป (2008) จ ากดั บง. 017/2565 ลว. 23/3/65

บริษัท กฎหมายธรรมภิบาล จ ากดั บริษัท กฎหมายธรรมภิบาล จ ากดั บง. 018/2565 ลว. 23/3/65

บริษัท ชลินทร์ธรและที ปรึกษา จ ากดั บริษัท ชลินทร์ธรและที ปรึกษา จ ากดั บง. 019/2565 ลว. 23/3/65

บริษัท บีแอนด์บี อนิเตอร์ กรุ๊ป 2004 จ ากดั บริษัท บีแอนด์บี อนิเตอร์ กรุ๊ป 2004 จ ากดั บง. 020/2565 ลว. 23/3/65

บริษัท ชโย พร็พเพอร์ต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั บริษัท ชโย พร็พเพอร์ต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั บง. 021/2565 ลว. 23/3/65

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศิรธนาทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศิรธนาทรัพย์ บง. 022/2565 ลว. 23/3/65

บริษัท ณภูฬ พลัส จ ากดั บริษัท ณภูฬ พลัส จ ากดั บง. 023/2565 ลว. 23/3/65

บริษัท อรรถศาสตร์ จ ากดั บริษัท อรรถศาสตร์ จ ากดั บง. 024/2565 ลว. 23/3/65

บริษัท วันคอลพลัส แอด๊ไวเซอรี  จ ากดั บริษัท วันคอลพลัส แอด๊ไวเซอรี  จ ากดั บง. 025/2565 ลว. 23/3/65

บริษัท อรวรรณ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั

กจิกรรมการประชมุพนักงานทุกระดับ คร้ังที  1/2565

จ านวน 1 งาน
19 140,000.00               165,060.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายบรรพต หมายบุญ          135,000.00 ราคาต  าสุด 1019/2565 ลว. 18/3/65

คะแนนรวม90,000,000.00
บริษัทภายนอกเพื อติดตามหนี้ส าหรับกลุ่มลูกหนี้

กอ่น บสย. ด าเนินคดี
25 90,000,000.00   90,000,000.00    

มาตรา 7 (1)

วิธีสรรหาผู้

ให้บริการ

ภายนอก ขอ้ 34



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

26
เชา่พืน้ที เปล่า ส าหรับงาน SMART SME EXPO 2022

จ านวน 1 งาน
145,000.00               144,450.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท พเีอม็จ ีคอร์ปอเรชั น จ ากดั           144,450.00 บริษัท พเีอม็จ ีคอร์ปอเรชั น จ ากดั          144,450.00 เกณฑ์ราคา 1020/2565 ลว. 24/3/65

บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั           135,150.00

บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั           136,425.00

บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ากดั         1,720,000.00

บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั         1,591,839.00

บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั นส์ จ ากดั         1,700,035.26

29 พวงหรีด 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 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-108/2565 ลว. 25/3/65

30 เครื องแบบปกติขาว จ านวน 1 ชดุ 3,500.00                     3,210.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรงสมัยนนทบุรี จ ากดั               3,210.00 บริษัท ทรงสมัยนนทบุรี จ ากดั             3,210.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-110/2565 ลว. 25/3/65

31 นามบัตร 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. 1-111/2565 ลว. 25/3/65

32
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. ในเว็บไซต์

www.posttoday.com จ านวน 1 งาน
50,000.00                   50,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน)             50,000.00 บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน)            50,000.00 ราคาต  าสุด 1021/2565 ลว. 25/3/65

33 SMS Package จ านวน 1 งาน 49,600.00                   49,220.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดิจติอล มาร์เกต็ต้ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั             49,220.00 บริษัท ดิจติอล มาร์เกต็ต้ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั            49,220.00 ราคาต  าสุด 1022/2565 ลว. 28/3/65

34 กระเชา้เยี ยมพนักงาน จ านวน 1 กระเชา้ 1,500.00                     1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั               1,497.25 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั             1,497.25 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-116/2565 ลว. 29/3/65

บริษัท เค อนิโนเวชั น จ ากดั

บริษัท อนิเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จ ากดั

36 ที ปรึกษากฎหมาย โครงการ CGS 500,000.00               351,989.00

การจา้งที ปรึกษา

โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

มาตรา 70(3)(ข)

บริษัท ติลลิกแีอนด์กบิบินส์ อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั บริษัท ติลลิกแีอนด์กบิบินส์ อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั          500,000.00 ราคาต  าสุด บง. 1-004/2565 ลว. 29/3/65

37 บัตรของขวัญ จ านวน 6 ใบ 6,000.00                     6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จ ากดั               6,000.00 บริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จ ากดั             6,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-118/2565 ลว. 30/3/65

38 นามบัตร จ านวน 6 กล่อง 1,800.00                     1,284.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั               1,284.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั             1,284.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-119/2565 ลว. 30/3/65

39 สิทธ์ิการใชง้าน Microsoft Team จ านวน 2 สิทธ์ิ 30,000.00                    2,461.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั               2,461.00 บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั             2,461.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-120/2565 ลว. 30/3/65

       4,750,000.00 คะแนนรวมสูงสุด บง. 026/2565 ลว0 29/3/65

จอคอมพวิเตอร์ จ านวน 17 จอ 150,000.00               137,062.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั27

บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั        1,591,839.00 ราคาต  าสุด บง. 014/2565 ลว. 24/3/65
คัดเลือก 

มาตรา 56 (1)(ง)
ซอฟต์แวร์ Microsoft Office 2,000,000.00     28       1,890,690.00

         135,150.00 ราคาต  าสุด 2003/2565 ลว. 24/3/65

35 5,000,000.00           5,716,494.69

มาตรา 7 (1)

วิธีสืบราคา

ขอ้ 29 (1)

บริษัท เค อนิโนเวชั น จ ากดั

ด าเนินการสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ และ

ประชาสัมพนัธ์

บสย. ผ่านสื อโซเชยีลมีเดียและสื อออนไลน์



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

40
บริการบ ารุงรักษาระบบตรวจสอบค่าธรรมเนียมและ

การออกใบเสร็จรับเงิน ระยะเวลา 1 ปี
80,000.00                   73,937.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากดั             93,937.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากดั            93,937.00 ราคาต  าสุด บง. 027/2565 ลว. 30/3/65

41 เมนเซอร์กจิเบรกเกอร์ จ านวน 1 ตัว 3,000.00                     3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
เค.เอส.อาร์. การไฟฟา้               2,295.15 เค.เอส.อาร์. การไฟฟา้             2,295.15 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-122/2565 ลว. 31/3/65

42 เคลือบพลาสติกในป้าย CCTV จ านวน 11 ชิ้น 550.00                           550.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ากดั                 176.55 บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ากดั                176.55 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-123/2565 ลว. 31/3/65


