
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ค่ารับรอง ฝ่าย สอ. 20,000.00         20,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟลูเบลลีย์ จ ากดั 19,907.02            บริษัท ฟลูเบลลีย์ จ ากดั 19,907.02           ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-124/2565 ลว. 4/4/65

บริษัท คลังยาเทพอาสา จ ากดั 7,500.00              บริษัท คลังยาเทพอาสา จ ากดั 7,500.00            

บริษัท เมดิทอป จ ากดั             27,500.00 บริษัท เมดิทอป จ ากดั            27,500.00

3 กระเชา้ผลไม้ จ านวน 1 กระเชา้ 2,500.00          2,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 2,450.00              บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 2,450.00            ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-126/2565 ลว. 4/4/65

4 ชดุผลไม้ จ านวน 6 ชดุ 13,000.00         13,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 13,000.00            บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 13,000.00           ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-127/2565 ลว. 4/4/65

5 แจกนัดอกไม้ จ านวน 2 แจกนั 2,500.00          2,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั 2,500.00              บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั 2,500.00            ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-128/2565 ลว. 5/4/65

6 Harddisk จ านวน 1 ชิ้น 8,000.00          8,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั 8,000.00 บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั 8,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 2-007/2565 ลว. 5/4/65

บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั           321,000.00

บริษัท กู้ดวิล คอมมูนิเคชั นส์ จ ากดั           333,840.00

บริษัท เวิร์คล้ิงค์ ดาเอเจนซี  จ ากดั           346,680.00

8
แบบทดสอบ Personality and Job Preferences

Inventory ส าหรับผู้ทดสอบ 90 คน 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 ราคาต  าสุด 1023/2565 ลว. 7/4/65

9 กล่องรับบริจาค จ านวน 1 ใบ 2,000.00                     2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพมิพล้์านค า จ ากดั               2,000.00 บริษัท โรงพมิพล้์านค า จ ากดั             2,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-132/2565 ลว. 8/4/65

บริษัท เจแปนพาราไดซ์ ทัวร์ จ ากดั           160,200.00

บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อลัไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั           162,000.00

บริษัท เอน็ ฟนิิต้ี คอนเน็ค จ ากดั

บริษัท คลิกสเปซ จ ากดั

12
ซ่อมแซมเครื องส ารองไฟฟา้แบบอตัโนมัติ UPS

จ านวน 1 งาน
65,000.00                   60,455.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รีซอร์ส เทคโนโลยี จ ากดั             60,455.00 บริษัท รีซอร์ส เทคโนโลยี จ ากดั            60,455.00 ราคาต  าสุด 1025/2565 ลว. 18/4/65

13
เชา่พืน้ที ส าหรับจดังานมหกรรมทางการเงินกรุงเทพฯ

คร้ังที  22
521,000.00               520,020.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (2)(ซ)

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั           491,130.00 บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั          491,130.00 ราคาต  าสุด บง. 032/2565 ลว. 26/4/65

14 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. 1-136/2565 ลว. 19/4/65

ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-125/2565 ลว. 4/4/65
อปุกรณ์ส าหรับผู้ติดเชื้อกกัตัวที บ้าน (Home Isolation)

จ านวน 3 รายการ
2 50,000.00                   50,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท เอน็ ฟนิิต้ี คอนเน็ค จ ากดั          498,774.08 คะแนนรวมสูงสุด บง. 030/2565 ลว. 12/4/65
กอ่สร้างบูธและจดักจิกรรมนิทรรศการด้านการเงิน

ประจ าปี 2565 (มหกรรมการเงินกรุงเทพฯ คร้ังที  22)
11 500,000.00               499,709.16

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั          321,000.00 ราคาต  าสุด บง. 028/2565 ลว. 5/4/65
คลิปขา่วออนไลน์ (News Monitoring Service)

ระยะเวลา 1 ปี
7

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
350,000.00               333,840.00

10 220,000.00               194,400.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เจแปนพาราไดซ์ ทัวร์ จ ากดั

Antigen Test Kit ชดุตรวจโควิด -19 จ านวน 3,600 

ชดุ
         160,200.00 ราคาต  าสุด 1024/2565 ลว. 12/4/65

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

15 ป้ายโบรชวัร์แนวต้ัง ขนาด A5 สีใส จ านวน 10 อนั 1,500.00                     1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั               1,449.96 บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั             1,449.96 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-139/2565 ลว. 19/4/65

16
ต่ออายุสมาชกิหนังสือวารสารฉบับ HR Society

Magazine ระยะเวลา 1 ปี
1,920.00                     1,920.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ธรรมนิติ เพรส จ ากดั               1,920.00 บริษัท ธรรมนิติ เพรส จ ากดั             1,920.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-140/2565 ลว. 20/4/65

17 เครื องเขยีนและวัสดุส้ินเปลือง จ านวน 12 รายการ 15,550.00                   15,049.79
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั             15,049.79 บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั            15,049.79 ราคาต  าสุด 1026/2565 ลว. 20/4/65

18
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. รายการลับคมธุรกจิ

จ านวน 1 งาน
70,000.00         70,000.00          

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท เอดีดี มีเดีย แอนด์ ออกาไนซ์ จ ากดั 70,000.00 บริษัท เอดีดี มีเดีย แอนด์ ออกาไนซ์ จ ากดั 70,000.00 เกณฑ์ราคา 1027/2565 ลว. 20/4/65

19
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. หนังสือพมิพข์า่วสด

จ านวน 1 งาน
50,000.00         50,000.00          

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท ขา่วสด จ ากดั 50,000.00 บริษัท ขา่วสด จ ากดั 50,000.00 ราคาต  าสุด 1028/2565 ลว. 21/4/65

20
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. หนังสือพมิพเ์ดลินิวส์

จ านวน 1 งาน
100,000.00               100,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท สี พระยาการพมิพ ์จ ากดั           100,000.00 บริษัท สี พระยาการพมิพ ์จ ากดั          100,000.00 ราคาต  าสุด 1029/2565 ลว. 21/4/65

21 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. 1-144/2565 ลว. 22/4/65

นายกฤตยชญ ์พลรัตนวงศ์                 699.00 นายกฤตยชญ ์พลรัตนวงศ์                699.00

ร้านตุ๊กตาปั้น.com               2,400.00 ร้านตุ๊กตาปั้น.com             2,400.00

23 นามบัตร จ านวน 1 กล่อง 500.00                           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. 1-146/2565 ลว. 27/4/65

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

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านปูดาวดอกไม้สด               1,500.00 ร้านปูดาวดอกไม้สด             1,500.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-148-1/2565 ลว. 28/4/65

25
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. ส านักขา่ว AC News

จ านวน 1 งาน
50,000.00                   50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท แบรนดาเบิล จ ากดั             50,000.00 บริษัท แบรนดาเบิล จ ากดั            50,000.00 ราคาต  าสุด 1030/2565 ลว. 29/4/65

26 เครื องเขยีนและวัสดุส้ินเปลือง จ านวน 20 รายการ 29,600.00         27,946.26          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จนูเทรด จ ากดั 27,946.26 บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จนูเทรด จ ากดั 27,946.26 ราคาต  าสุด 1031/2565 ลว. 29/4/65

27 บริการ CDD Gateway 500,000.00               399,110.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เคลาด์ครีเอชั น จ ากดั           399,110.00 บริษัท เคลาด์ครีเอชั น จ ากดั          399,110.00 ราคาต  าสุด บง. 1-002/2565 ลว. 29/4/65

ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-145/2565 ลว. 25/4/65ของที ระลึก จ านวน 1 ชดุ22 3,500.00                     3,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ีจ ากดั

บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั

บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จ ากดั         1,238,400.00

บริษัท โตชบิา เทค (ประเทศไทย) จ ากดั         1,814,400.00

บริษัท เอม็เอฟพล้ิีงค์ (ประเทศไทย) จ ากดั         2,016,000.00

คะแนนรวมสูงสุด บง. 031/2565 ลว. 29/4/65บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั        8,000,000.00
ผู้สอบบัญชขีองบรรษัทประกนัสินเชื ออตุสาหกรรม

ขนาดย่อม ประจ าปีบัญช ี2565 และ 2566
28 14,000,000.00       13,500,000.00

คัดเลือก

มาตรา 56(1)(ข)

เชา่เครื องถา่ยเอกสารดิจติอลมัลติฟงักช์ั น 

จ านวน 4 เครื อง ระยะเวลา 36 เดือน
29 2,592,000.00           2,085,120.00

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

ราคาต  าสุด บง. 033/2565 ลว. 29/4/65บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จ ากดั        1,238,400.00


