
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 แจกนัดอกไม้ จ ำนวน 1 แจกนั 2,500.00          2,500.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลำวเวอร์) จ ำกดั 2,500.00              บริษัท บุษกร (ฟลำวเวอร์) จ ำกดั 2,500.00            รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-188/2565 ลว. 1/6/65

2 กระดำษสีถำ่ยเอกสำร จ ำนวน 1,000 รีม 90,000.00                   89,880.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ีจ ำกดั             89,880.00 บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ีจ ำกดั            89,880.00 รำคำต  ำสุด 1039/2565 ลว. 1/6/65

3 บริกำรบ ำรุงรักษำระบบเว็บไซต์ บสย. ระยะเวลำ 1 ปี 70,000.00                   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. 048/2565 ลว. 1/6/65

4
บริกำรบ ำรุงรักษำระบบงบประมำณภำครัฐ

ระยะเวลำ 1 ปี
50,000.00                   41,730.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ์โปร แอดวำนซ์ จ ำกดั             41,730.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวำนซ์ จ ำกดั            41,730.00 รำคำต  ำสุด บง. 049/2565 ลว. 1/6/65

5 กระเชำ้ผลไม้ จ ำนวน 1 กระเชำ้ 2,500.00          2,500.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,500.00 บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,500.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-192/2565 ลว. 6/6/65

6 พวงหรีด จ ำนวน 1 พวง 2,000.00                     2,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลำวเวอร์) จ ำกดั               2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลำวเวอร์) จ ำกดั             2,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-193/2565 ลว. 6/6/65

7 นำมบัตร จ ำนวน 2 กล่อง 500.00                           428.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินท์ต้ิง จ ำกดั                 428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินท์ต้ิง จ ำกดั                428.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-194/2565 ลว. 7/6/65

8 ชดุผลไม้ จ ำนวน 5 ชดุ 10,000.00                   10,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั             10,000.00 บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั            10,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-195/2565 ลว. 7/6/65

9 กระดำษฟลิบชำร์ท จ ำนวน 2 แพค็ 500.00                           310.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ำกดั                 310.00 บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ำกดั                310.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-197/2565 ลว. 9/6/65

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

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัล ฟูด้ รีเทล จ ำกดั               1,498.00 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด้ รีเทล จ ำกดั             1,498.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-198/2565 ลว. 9/6/65

11
เชำ่สถำนที ส ำหรับจดักจิกรรม TCG Stakeholder

Day 2022 จ ำนวน 1 งำน
12,000.00                   12,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ ำกดั             11,250.00 บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ ำกดั            11,250.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-199/2565 ลว. 9/6/65

12 แจกนัดอกไม้ จ ำนวน 1 แจกนั 3,000.00                     3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำน Flower Stylist               2,700.00 ร้ำน Flower Stylist             2,700.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-200/2565 ลว. 9/6/65

13 ชำ่งภำพ จ ำนวน 1 งำน 13,000.00                   13,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำยภูวดล สุวรรณบุตร             13,000.00 นำยภูวดล สุวรรณบุตร            13,000.00 รำคำต  ำสุด 1040/2565 ลว. 9/6/65

นำงสำวขวัญตำ ประเสริฐ           135,000.00

บริษัท กำระเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั           176,550.00

บริษัท วันเอน็เตอร์ไพร์ส โซลูชั นส์ จ ำกดั           499,690.00

บริษัท พซีี แลนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั           515,205.00

16 ออกแบบและผลิตอนิโฟกรำฟกิส์ ระยะเวลำ 1 ปี 40,000.00                   39,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ำกดั             39,000.00 บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ำกดั            39,000.00 รำคำต  ำสุด บง. 053/2565 ลว. 9/6/65

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

จดักจิกรรม TCG Stakeholders Day 2022 

จ ำนวน 1 งำน
14 135,000.00       

15

        155,775.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำงสำวขวัญตำ ประเสริฐ          135,000.00 รำคำต  ำสุด 1041/2565 ลว. 9/6/65

บริกำรบ ำรุงรักษำระบบ Centralized log 

Managrment ระยะเวลำ 1 ปี
500,000.00               507,447.50

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต  ำสุด         499,690.00 บง. 050/2565 ลว. 9/6/65บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพร์ส โซลูชั นส์ จ ำกดั



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

17 เคลือบพลำสติกใสป้ำย CCTV จ ำนวน 11 แผ่น 550.00             550.00              
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ำกดั 235.40 บริษัท เฮอร์มิซ์ ฟชิเชอรี จ ำกดั 235.40 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-203/2565 ลว. 10/6/65

บริษัท อเมริกำน่ำ คอมพวิเตอร์ ซิสเต็ม จ ำกดั 203,342.80

บริษัท แอดวำนซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ำกดั 225,000.00

19
บริกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรท ำงำนเกี ยวกบั

แสงสว่ำง ภำยในส ำนักงำน บสย. จ ำนวน 1 งำน
9,000.00                     8,640.25

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั น จ ำกดั               8,640.25 บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั น จ ำกดั             8,640.25 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-205/2565 ลว. 14/6/65

บริษัท แอดวำนซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ำกดั           410,000.00

บริษัท อะธีน่ำ ไอ.ที. จ ำกดั           451,660.00

21 นำมบัตร จ ำนวน 213 กล่อง 85,200.00         48,792.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินท์ต้ิง จ ำกดั 48,792.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินท์ต้ิง จ ำกดั 48,792.00 รำคำต  ำสุด 1043/2565 ลว. 16/6/65

22
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. นิตยสำรและเว็บไซต์

Forbes Thailand จ ำนวน 1 งำน
50,000.00                   50,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท โพสต์ อนิเตอร์เนชั นแนล มีเดีย จ ำกดั             50,000.00 บริษัท โพสต์ อนิเตอร์เนชั นแนล มีเดีย จ ำกดั            50,000.00 รำคำต  ำสุด 1044/2565 ลว. 16/6/65

23 เส้ือยืดโปโล บสย. จ ำนวน 1,300 ตัว 494,000.00               486,850.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จ ำกดั           486,850.00 บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จ ำกดั          486,850.00 รำคำต  ำสุด 1042/2565 ลว. 17/6/65

24 พธีิกร ส ำหรับกจิกรรม TCG Stakeholder Day 2022 30,000.00                   30,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บ๊อบ 2005 จ ำกดั             30,000.00 บริษัท บ๊อบ 2005 จ ำกดั            30,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-210/2565 ลว. 17/6/65

25
บริกำรบัญชผู้ีใชง้ำนกำรพฒันำและติดต้ังแอพพลิเคชั น

ส ำหรับองค์กร (ระบบปฏิบัติกำร ios)
30,000.00         29,960.00          

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอส วำย ซอฟต์ จ ำกดั 29,960.00 บริษัท เอส วำย ซอฟต์ จ ำกดั 29,960.00 รำคำต  ำสุด 1045/2565 ลว. 17/6/65

26 Mini PC จ ำนวน 2 เครื อง 25,000.00                   13,738.80
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ำกดั             13,738.80 บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ำกดั            13,738.80 รำคำต  ำสุด 2005/2565 ลว. 17/6/65

กจิกำรค้ำร่วม ซูเปอร์ กำร์ด วีไอพี         3,710,000.00

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริกำร จ ำกดั         3,775,062.72

บริษัท อโีค เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั         3,828,000.00

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จ ำกดั         3,861,798.12

บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ ง เซอร์วิส จ ำกดั         4,010,000.00

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย ฟลูฟำซิลิต้ี จ ำกดั         4,338,892.80

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

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั 1,487.25 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั 1,487.25 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-211/2565 ลว. 20/6/65

29
สว่ำนไขควงไร้สำย จ ำนวน 1 เครื อง และดอกสว่ำน

เจำะไม้ จ ำนวน 1 ตัว
4,000.00          4,000.00           

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 3,480.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 3,480.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-212/2565 ลว. 21/6/65

บง. 052/2565 ลว. 14/6/65
ม้วนเทปเกบ็ขอ้มูล Linear Tape-Open8(LTO8)

ส ำหรับระบบส ำรองขอ้มูล
20 1,000,000.00     บริษัท แอดวำนซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ำกดั          410,000.00 รำคำต  ำสุด

18 300,000.00       227,610.40        
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท อเมริกำน่ำ คอมพวิเตอร์ ซิสเต็ม จ ำกดั 203,342.00 รำคำต  ำสุด บง. 051/2565 ลว. 10/6/65

จำ้งเหมำบริกำรพนักงำนท ำควำมสะอำดประจ ำ

ส ำนักงำนเขต จ ำนวน 11 อตัรำ ระยะเวลำ 24 เดือน
       3,788,400.00

ไม่เกนิร้อยละ 

10

ของรำคำต  ำสุด

(ผู้ประกอบกำร

 SMEs)

บง. 054/2565 ลว. 17/6/65

บริกำรบ ำรุงรักษำเครื องส ำรองไฟ ส ำหรับห้อง Data

Center ระยะเวลำ 1 ปี

        625,950.00

ประกวดรำคำ

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

27 4,020,000.00           4,408,800.00

ประกวดรำคำ

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท อโีค เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

30 ค่ำรับรอง 10,000.00         10,000.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วี วิสดอม จ ำกดั 4,590.30 บริษัท วี วิสดอม จ ำกดั 4,590.30 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-213/2565 ลว. 22/6/65

31 บอร์ดก ำมะหยี  พร้อมจดัส่ง จ ำนวน 11 ชดุ 12,100.00         12,100.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สยำม กรุ๊ป 1992 11,770.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สยำม กรุ๊ป 1992 11,770.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-215/2565 ลว. 22/6/65

32 ของที ระลึกสื อมวลชน (บัตรของขวัญ) จ ำนวน 60 ใบ 65,000.00         65,000.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ธนำคำรกสิกรไทย 60,963.00 ธนำคำรกสิกรไทย 60,963.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-217/2565 ลว. 22/6/65

33 ของที ระลึก จ ำนวน 1 ชดุ 5,000.00          5,000.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำน KPR 3,000.00 ร้ำน KPR 3,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-218/2565 ลว. 24/6/65

นำยคทำวุฒิ วิกลุ 16,000.00 นำยคทำวุฒิ วิกลุ 16,000.00

บริษัท สยำมออโต้เรนท์ จ ำกดั 7,490.00 บริษัท สยำมออโต้เรนท์ จ ำกดั 7,490.00

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

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนนำนำดอกไม้               1,500.00 ร้ำนนำนำดอกไม้             1,500.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-221/2565 ลว. 24/6/65

36 บัตรของขวัญ จ ำนวน 50 ใบ 50,000.00                   50,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
Central Department Store LTD.             50,000.00 Central Department Store LTD.            50,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-222/2565 ลว. 24/6/65

37 ผงหมึก จ ำนวน 9 รำยกำร 44,800.00                   44,437.10
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟติ ซัพพลำย จ ำกดั             44,437.10 บริษัท เอ.เค ออฟฟติ ซัพพลำย จ ำกดั            44,437.10 รำคำต  ำสุด 1046/2565 ลว. 27/6/65

บริษัท โรงพมิพล้์ำนค ำ จ ำกดั           185,243.75

บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั           186,394.00

39
บริกำรรับขอ้มูลคดีล้มละลำยและคดีขำยทอดตลำด

ทรัพย์

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.จซ. 1-226/2565 ลว. 29/6/65

40
Antigen Test Kit ชดุตรวจโควิด -19 

จ ำนวน 1,500 ชดุ
100,000.00                 62,595.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เจแปนพำรำไดซ์ ทัวร์ จ ำกดั             62,595.00 บริษัท เจแปนพำรำไดซ์ ทัวร์ จ ำกดั            62,595.00 รำคำต  ำสุด 1048/2565 ลว. 29/6/65

บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ำกดั           299,600.00

บริษัท ฟนิ-แลนด์ สตูดิโอ จ ำกดั           340,000.00

บริษัท เดอะไวท์ ริชำร์ด จ ำกดั           350,000.00

บริษัท อำร์ต คอร์ จ ำกดั           361,125.00

บริษัท เดลฟนีุกซ์ ซิสเต็มส์ จ ำกดั           380,813.00

บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ำกดั           422,650.00

วัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร38 200,000.00               192,867.50
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท โรงพมิพล้์ำนค ำ จ ำกดั          185,243.75 รำคำต  ำสุด 1047/2565 ลว. 28/6/65

Software เพื อท ำโปรแกรม TFRS9 จ ำนวน 1 งำน42 400,000.00               401,731.50
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เดลฟนีุกซ์ ซิสเต็มส์ จ ำกดั          380,813.00 รำคำต  ำสุด 2006/2565 ลว. 30/6/65

เชำ่รถตู้ 5 คัน ระยะเวลำ 2 วัน34 30,000.00         30,000.00          

บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ำกดั          299,600.00 รำคำต  ำสุด บง. 055/2565 ลว. 29/6/65
สื อ Testimonial ผู้ประกอบกำรลูกค้ำ บสย.

จ ำนวน 1 งำน
41 350,000.00               333,575.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-219/2565 ลว. 24/6/65


