
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

นางสาวกมลพร ต้ังพรโชติชว่ง 9,000.00              นางสาวกมลพร ต้ังพรโชติชว่ง 9,000.00            

นางสาวณัฐธิดา เดชชยัยัญ 5,000.00              นางสาวณัฐธิดา เดชชยัยัญ 5,000.00            

2 วัสดุส้ินเปลืองของใชส้ านักงาน จ านวน 4 รายการ 9,000.00                     9,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
เอเซียการไฟฟา้ 8,346.00              เอเซียการไฟฟา้ 8,346.00            ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-151/2565 ลว. 5/5/65

3 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. 1-158/2565 ลว. 6/5/65

4
แปลรายงานภาษาประจ าปี 2564 ของ บสย. (เพิ มเติม)

จ านวน 1 งาน
110,000.00                 10,700.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ จ ากดั             10,700.00 บริษัท แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ จ ากดั            10,700.00 ราคาต  าสุด 1032/2565 ลว. 6/5/65

5
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. กบัส านักขา่ว

WealthPlustoday จ านวน 1 งาน
35,000.00         35,000.00          

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท เวลท์พลัส ทูเดย์ จ ากดั 35,000.00            บริษัท เวลท์พลัส ทูเดย์ จ ากดั 35,000.00           ราคาต  าสุด 1033/2565 ลว. 6/5/65

6
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. หนังสือพมิพแ์นวหน้า

จ านวน 1 งาน
50,000.00         50,000.00          

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท หนังสือพมิพแ์นวหน้า จ ากดั 50,000.00 บริษัท หนังสือพมิพแ์นวหน้า จ ากดั 50,000.00 ราคาต  าสุด 1034/2565 ลว. 6/5/65

7
พฒันาระบบการติดตามหนี้และการรับช าระหนี้

(DCS) เพิ มเติม จ านวน 1 งาน
60,000.00         59,920.00          

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากดั 59,920.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากดั 59,920.00 ราคาต  าสุด 2004/2565 ลว. 6/5/65

8 กระเชา้ผลไม้ จ านวน 2 กระเชา้ 3,000.00                     3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั               3,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั             3,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-159/2565 ลว. 10/5/65

9 ใบปลิวศูนย์ที ปรึกษาทางการเงิน จ านวน 300 แผ่น 2,500.00                     1,123.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ากดั               1,123.50 บริษัท เอดิส 247 จ ากดั             1,123.50 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-160/2565 ลว. 10/5/65

10 ของที ระลึก จ านวน 10 ชดุ 30,000.00                   30,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดับบลิวแอนด์เอม็ ไบโอแพสชั น จ ากดั               5,120.08 บริษัท ดับบลิวแอนด์เอม็ ไบโอแพสชั น จ ากดั             5,120.08 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-162/2565 ลว. 11/5/65

บริษัท จติตะ วิมังสา จ ากดั           249,845.00

บริษัท ทีพ ีโปรเจค จ ากดั           325,000.00

บริษัท ทรู ลีสซิ ง จ ากดั         2,386,314.00

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ ง จ ากดั         2,496,096.00

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั         2,611,656.00

บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จ ากดั         2,625,780.00

บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซิ ง จ ากดั         2,674,572.00

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จ ากดั         2,773,440.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดัสบายใจทราเวล         2,921,000.00

บริษัท เค คาร์เรนทอล จ ากดั         2,991,720.00

11 บริษัท จติตะ วิมังสา จ ากดั          249,845.00 ราคาต  าสุด บง. 035/2565 ลว. 11/5/65

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

14,000.00         14,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

250,000.00               287,422.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-150/2565 ลว. 5/5/651

เชา่รถยนต์ส่วนกลางประจ าส านักงานใหญ่

จ านวน 2 คัน ระยะเวลา 60 เดือน
12 3,000,000.00           3,625,160.00

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จ ากดั        2,599,779.00

ไม่เกนิร้อยละ 

15

ของราคาต  าสุด

(ผู้ประกอบการ

 SMEs และ

เสนอพสัดุ MIT)

บง. 034/2565 ลว. 12/5/65

บริการให้ค าปรึกษาสุขภาพจติพนักงาน จ านวน 1 งาน

พธีิกร จ านวน 1 งาน



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั           462,240.00

บริษัท ซิมโฟนี  คอมมูนิเคชั น จ ากดั (มหาชน)           475,080.00

บริษัท ซิมโฟนี  คอมมูนิเคชั น จ ากดั (มหาชน)           475,080.00

บริษัท ยูไนเต็ด อนิฟอร์เมชั น ไฮเวย์ จ ากดั           499,476.00

15 ชา่งภาพ จ านวน 1 งาน 10,000.00                   10,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายสุขมุ ปรีชาพานิช             10,000.00 นายสุขมุ ปรีชาพานิช            10,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-167/2565 ลว. 17/5/65

16
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ Dreamweaver

จ านวน 1 License
30,000.00                   25,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั             25,000.00 บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั            25,000.00 ราคาต  าสุด 1035/2565 ลว. 17/5/65

17
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. หนังสือพมิพป์ระชาชาติ

ธุรกจิ จ านวน 1 งาน
50,000.00                   50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน)             50,000.00 บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน)            50,000.00 ราคาต  าสุด 1036/2565 ลว. 17/5/65

18 เครื องแบบพนักงานญงิ จ านวน 1 ราย 1,500.00                     1,348.20
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากดั               1,348.20 บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากดั             1,348.20 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-169/2565 ลว. 17/5/65

19 ชอ่ดอกไม้สด จ านวน 2 ชอ่ 4,000.00                     4,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านซุ้มผกา               4,000.00 ร้านซุ้มผกา             4,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-170/2565 ลว. 18/5/65

20 ค่ารับรอง 10,000.00         10,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านมิชแชล์กร์ูเมท์ 9,992.00 ร้านมิชแชล์กร์ูเมท์ 9,992.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 171/2565 ลว. 18/5/65

21 บริการบ ารุงรักษาเครื องพบัผนึกซอง ระยะเวลา 1 ปี 50,000.00                   39,590.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั             39,590.00 บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั            39,590.00 ราคาต  าสุด บง. 039/2565 ลว. 19/5/65

22
บริการบ ารุงรักษาระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินการและระบบสารสนเทศแจง้เตือนภัยความเสี ยง
100,000.00                 99,510.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อนิเตอร์ฟนิส์ แอดไวเซอรี  จ ากดั             99,510.00 บริษัท อนิเตอร์ฟนิส์ แอดไวเซอรี  จ ากดั            99,510.00 ราคาต  าสุด บง. 040/2565 ลว. 19/5/65

23 ชดุผลไม้ จ านวน 9 ชดุ 19,000.00         19,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 19,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 19,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-172/2565 ลว. 20/5/65

24 ออการ์ไนเซอร์ด าเนินงาน TCG Troop จ านวน 1 งาน 75,000.00         74,900.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 74,900.00 บริษัท การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 74,900.00 ราคาต  าสุด 1037/2565 ลว. 20/5/65

บริษัท เอน็ ฟนิิต้ี คอนเน็ค จ ากดั           146,444.18

บริษัท คลิกสเปซ จ ากดั 149,800.00

26
บัตรเขา้-ออก อาคารชาญอสิสระทาวเวอร์ 2

จ านวน 23 ใบ
2,300.00          2,300.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นิติบุคคลอาคารชดุ ชาญอสิสระทาวเวอร์ 2 2,300.00 นิติบุคคลอาคารชดุ ชาญอสิสระทาวเวอร์ 2 2,300.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-178/2565 ลว. 23/5/65

27
บริการบ ารุงรักษาเครื องถา่ยเอกสารดิจติอลมัลติฟงักช์ั น

และอปุกรณ์ ระยะเวลา 1 ปี
30,000.00         30,000.00          

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟจูฟิล์ิม บิสซิเนส อนิโนเวชั น (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ฟจูฟิล์ิม บิสซิเนส อนิโนเวชั น (ประเทศไทย) จ ากดั 30,000.00 ราคาต  าสุด บง. 038/2565 ลว. 23/5/65

บง. 036/2565 ลว. 12/5/65บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั          462,240.00 ราคาต  าสุด
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
        462,240.0013

เชา่ใชบ้ริการสัญญา Internet (Link หลัก)

ระยะเวลา 1 ปี
500,000.00               499,476.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
14

500,000.00       
เชา่ใชบ้ริการสัญญา Internet (Link ส ารอง)

ระยะเวลา 1 ปี

บริษัท ซิมโฟนี  คอมมูนิเคชั น จ ากดั (มหาชน)          475,080.00 ราคาต  าสุด บง. 037/2565 ลว. 13/5/65

25 150,000.00               149,740.08

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท เอน็ ฟนิิต้ี คอนเน็ค จ ากดั
กอ่สร้างบูธและจดักจิกรรมด้านการเงิน ประจ าปี 2565

(SMART SME EXPO 2022) จ านวน 1 งาน
         146,444.18 คะแนนรวมสูงสุด บง. 041/2565 ลว. 20/5/65



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั 2,933.75 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั 2,933.75 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-179/2565 ลว. 24/5/65

29 กล่องฝากเกบ็เอกสาร จ านวน 200 ใบ 7,000.00          7,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) 7,000.00 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) 7,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-181/2565 ลว. 25/5/65

30 บริการบ ารุงรักษาเครื องกรองน้ าดื ม ระยะเวลา 1 ปี 39,000.00         37,250.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บี บี เค โซลูชั น จ ากดั 37,250.00 บริษัท บี บี เค โซลูชั น จ ากดั 37,250.00 ราคาต  าสุด บง. 042/2565 ลว. 26/5/65

31 บริการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ Vmware ระยะเวลา 1 ปี 100,000.00       94,695.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั 94,695.00 บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั 94,695.00 ราคาต  าสุด บง. 043/2565 ลว. 26/5/65

32
บริการบ ารุงรักษาอปุกรณ์รักษาความปลอดภัยกล้อง

วงจรปิด CCTV ระยะเวลา 1 ปี
40,000.00         28,890.00          

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั นส์ จ ากดั 28,890.00 บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั นส์ จ ากดั 28,890.00 ราคาต  าสุด บง. 044/2565 ลว. 26/5/65

บริษัท นิลินซอฟต์ จ ากดั 481,500.00

บริษัท ไอเดีย วิวัฒน์ จ ากดั 556,400.00

34 ชอ่ดอกไม้สด จ านวน 1 ชอ่ 2,000.00          2,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านซุ้มผกา 2,000.00 ร้านซุ้มผกา 2,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-183/2565 ลว. 27/5/65

35 ชดุผลไม้ จ านวน 4 ชดุ 9,000.00          9,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 9,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 9,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-186/2565 ลว. 27/5/65

36 อปุกรณ์ชดุฉากถา่ยรูปกระดาษ จ านวน 1 ชดุ 20,000.00         20,000.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอเวอร์ไบรท์ ฟวิเจอร์ จ ากดั 19,260.00 บริษัท เอเวอร์ไบรท์ ฟวิเจอร์ จ ากดั 19,260.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 2-008/2565 ลว. 5/5/65

37
บริการบ ารุงรักษาเครื องปรับอากาศชั้น 17-18 

โซน C D E F ระยะเวลา 1 ปี
86,000.00                   85,600.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สตาร์ล้ิงค์ (ประเทศไทย) จ ากดั             85,600.00 บริษัท สตาร์ล้ิงค์ (ประเทศไทย) จ ากดั            85,600.00 ราคาต  าสุด บง. 046/2565 ลว. 30/5/65

38 สิทธ์ิการใชง้าน Microsoft Team จ านวน 12 สิทธ์ิ 40,000.00                   14,766.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั             14,766.00 บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั            14,766.00 ราคาต  าสุด 1038/2565 ลว. 31/5/65

39 ที ปรึกษากฎหมาย CGS 1,500,000.00           1,049,967.00
จา้งที ปรึกษา

มาตรา 70 (3)(ค)
บริษัท ติลลิกแีอนด์กบิบินส์ อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั         1,500,000.00 บริษัท ติลลิกแีอนด์กบิบินส์ อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั        1,500,000.00 เกณฑ์ราคา บง. 047/2565 ลว. 31/5/65

พฒันาและปรับปรุงระบบการวัดวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงานและแจง้เตือนภัยความเสี ยง ระยะที  2
481,500.00 ราคาต  าสุด บง. 045/2565 ลว. 26/5/6533 500,000.00       518,950.00        

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท นิลินซอฟต์ จ ากดั


