
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 เส้ือยืดคอกลม บสย. สีขาว จ านวน 650 ตัว 150,000.00       111,280.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จ ากดั 111,280.00          บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จ ากดั 111,280.00         เกณฑ์ราคา 1049/2565 ลว. 1/7/65

2
ป้ายตราสัญลักษณ์ใหม่ของ บสย. และสต๊ิกเกอร์ตรา

สัญลักษณ์ใหม่ของ บสย. จ านวน 1 งาน
50,578.68         49,406.18          

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ากดั 49,406.18            บริษัท เอดิส 247 จ ากดั 49,406.18           ราคาต  าสุด 1050/2565 ลว. 1/7/65

3 SMS Package จ านวน 1 งาน 49,500.00                   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 1051/2565 ลว. 1/7/65

4
ออกาไนเซอร์ด าเนินงาน TCG Troop กจิกรรม

เดินตลาด คร้ังที  2 จ านวน 1 งาน
43,000.00                   42,800.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั             42,800.00 บริษัท การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั            42,800.00 ราคาต  าสุด 1052/2565 ลว. 4/7/65

5 เครื องพมิพ ์จ านวน 1 เครื อง 35,000.00                   31,351.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั             31,351.00 บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ากดั            31,351.00 ราคาต  าสุด 2007/2565 ลว. 1/7/65

ห้างหุ้นส่วนสามัญไดมอนด์ บีเค พลัส           192,405.00

บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จ ากดั           253,695.93

7 ค่ารับรอง 10,000.00                   10,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บิลเลี ยน เวลเนส จ ากดั               4,183.00 บริษัท บิลเลี ยน เวลเนส จ ากดั             4,183.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-233/2565 ลว. 4/7/65

8 ยาสามัญประจ าส านักงาน จ านวน 13 รายการ 19,800.00                   19,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ส าโรงเภสัช จ ากดั             18,559.15 บริษัท ส าโรงเภสัช จ ากดั            18,559.15 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-234/2565 ลว. 5/7/65

บริษัท สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน)             65,724.75 บริษัท สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน)            65,724.75

นายพทิักษ์ บุญยา               5,000.00 นายพทิักษ์ บุญยา             5,000.00

สันติโภชนา               1,165.00 สันติโภชนา             1,165.00

ห้องอาหารอนิโดจนี               4,740.00 ห้องอาหารอนิโดจนี             4,740.00

สันติโภชนา               1,250.00 สันติโภชนา             1,250.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดัต๋ีอ านวยโชค                 680.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัต๋ีอ านวยโชค                680.00

บริษัท สยาม อนิโนเวชั น แมเนจเม้นท์ ซีเคียวริต้ี พลัส จ ากดั           239,145.00

บริษัท โคเวอร์สเปซ จ ากดั           248,240.00

12
บริการรับขอ้มูลคดีล้มละลายและคดีขายทอดตลาด

ทรัพย์ ระยะเวลา 1 ปี
100,000.00                 96,300.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดาต้า มาร์ท จ ากดั             96,300.00 บริษัท ดาต้า มาร์ท จ ากดั            96,300.00 ราคาต  าสุด บง. 057/2565 ลว. 5/7/65

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

บริษัท คลังยาเทพอาสา จ ากดั             11,500.00 บริษัท คลังยาเทพอาสา จ ากดั            11,500.00

14 เชา่รถตู้ ระยะเวลา 2 วัน จ านวน 1 คัน 5,000.00                     5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายมงคล เอี ยมละออ               5,000.00 นายมงคล เอี ยมละออ             5,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-244/2565 ลว. 7/7/65

15 บริการโปรแกรม TQ Professional ระยะเวลา 1 ปี 44,000.00                   43,656.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไทยเควสท์ จ ากดั             43,656.00 บริษัท ไทยเควสท์ จ ากดั            43,656.00 ราคาต  าสุด บง. 058/2565 ลว. 7/7/65

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

อปุกรณ์และยา ส าหรับผู้ติดเชื้อที รักษาตัวอยู่ที บ้าน

(Home Isolation) จ านวน 3 รายการ
13 50,000.00                   50,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-241/2565 ลว. 7/7/65

ค่ารับรอง10 15,000.00                   15,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บะหมี กึ งส าเร็จรูป พร้อมจดัส่ง จ านวน 450 กล่อง9 100,000.00               100,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

ปรับเปลี ยนแบบ Logo บสย. ตามโครงการ 

Rebranding จ านวน 1 งาน
200,000.00               223,050.46

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
6

บริการบ ารุงรักษาโปรแกรมตรวจสอบและบริหาร

จดัการชอ่งโหว่ด้านความมั นคงปลอดภัยสารสนเทศ
250,000.00               200,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
11

ห้างหุ้นส่วนสามัญไดมอนด์ บีเค พลัส          192,405.00 ราคาต  าสุด 2008/2565 ลว. 1/7/65

ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-235/2565 ลว. 5/7/65

ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-237/2565 ลว. 67/765

บริษัท สยาม อนิโนเวชั น แมเนจเม้นท์ ซีเคียวริต้ี พลัส จ ากดั         239,145.00 ราคาต  าสุด บง. 056/2565 ลว. 5/7/65



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

16
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. หนังสือพมิพก์รุงเทพธุรกจิ

จ านวน 1 งาน
50,000.00                   50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท เนชั น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)             50,000.00 บริษัท เนชั น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)            50,000.00 ราคาต  าสุด 1053/2565 ลว. 7/7/65

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั               2,500.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั             2,500.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-245/2565 ลว. 8/7/65

บริษัท ธิงค์พอส จ ากดั             97,712.40

บริษัท ไอดี ออ็ฟติไมซ์ จ ากดั           111,472.60

19 บริการบ ารุงรักษาระบบ Call Center ระยะเวลา 1 ปี 120,000.00               112,885.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ริช คอมมูนิเคชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ากดั           112,885.00 บริษัท ริช คอมมูนิเคชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ากดั          112,885.00 เกณฑ์ราคา บง. 059/2565 ลว. 11/7/65

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดาริน สองสี 615.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดาริน สองสี 615.00

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2,801.00 บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2,801.00

21 ค่ารับรอง 5,000.00          5,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กราเซีย มิลเล่ 4,249.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กราเซีย มิลเล่ 4,249.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-249/2565 ลว. 12/7/65

22
หนังสือเชญิลูกหนี้เขา้สู่กระบวนการไกล่เกลี ยขอ้พพิาท

จ านวน 1 งาน
134,000.00               126,713.75

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั           126,713.75 บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั          126,713.75 ราคาต  าสุด 1055/2565 ลว. 12/7/65

23
บริการบ ารุงรักษาเครื องคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย (IBM 

x3100 M4) ระยะเวลา 1 ปี
40,000.00                   30,495.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั น จ ากดั             30,495.00 บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั น จ ากดั            30,495.00 ราคาต  าสุด บง. 060/2565 ลว. 12/7/65

24 อนิโฟกราฟกิส์ในรูปแบบภาพนิ ง จ านวน 1 งาน 53,000.00                   52,650.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ากดั             52,650.00 บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จ ากดั            52,650.00 ราคาต  าสุด บง. 061/2565 ลว. 12/7/65

25

ที ปรึกษาเพื อด าเนินการจดัท าโครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างต าแหน่งงาน โครงสร้างอตัราก าลัง และ

ประเมินค่างานของ บสย. ปี 2565

3,000,000.00           1,977,604.00
คัดเลือก

มาตรา 70 (2)(ข)
บริษัท อนิดิโก คอนซัลต้ิง กรุ๊ป จ ากดั         2,600,000.00 บริษัท อนิดิโก คอนซัลต้ิง กรุ๊ป จ ากดั        2,600,000.00 คะแนนรวมสูงสุด บง. 062/2565 ลว. 14/7/65

26 ชดุผลไม้ จ านวน 5 ชดุ 12,000.00                   12,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั             12,000.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั            12,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-253/2565 ลว. 19/7/65

27 กระเชา้ผลไม้ จ านวน 1 กระเชา้ 2,000.00          2,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 1,550.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 1,550.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-255/2565 ลว. 19/7/65

บริษัท เจแปนพาราไดซ์ ทัวร์ จ ากดั           166,920.00

บริษัท สแตมป์เฟลอร์ 56 จ ากดั           181,900.00

บริษัท จ.ีเอก็ซ์. จ ากดั 188,320.00

บริษัท บารมีไพศาล จ ากดั 195,275.00

บริษัท เพอร์เฟค พลัส ดีไซน์ แอนด์ พร้ินท์ จ ากดั 201,962.50

ค่ารับรอง 5,000.00          5,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
20

180,000.00       
Antigen Test Kit ชดุตรวจโควิด -19 

จ านวน 4,000 ชดุ
28

บัตรพนักงาน สายคล้องบัตร และกรอบบัตรพนักงาน

จ านวน 1 งาน
18 105,900.00               104,592.50

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ธิงค์พอส จ ากดั            97,712.40 ราคาต  าสุด 1054/2565 ลว. 8/7/65

ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-248/2565 ลว. 12/7/65

195,943.75        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท เจแปนพาราไดซ์ ทัวร์ จ ากดั          166,920.00 ราคาต  าสุด 1057/2565 ลว. 19/7/65
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
        173,960.00

บริษัท จ.ีเอก็ซ์. จ ากดั 188,320.00 ราคาต  าสุด 1058/2565 ลว. 19/7/65ของที ระลึกกจิกรรม ปี 2565 จ านวน 1 งาน29 210,000.00       



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

30
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. หนังสือพมิพส์ยามรัฐ

จ านวน 1 งาน
50,000.00                   50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท สยามรัฐ จ ากดั             50,000.00 บริษัท สยามรัฐ จ ากดั            50,000.00 ราคาต  าสุด 1059/2565 ลว. 19/7/65

31 อปุกรณ์ IT จ านวน 3 รายการ 20,000.00                   17,600.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั             17,600.00 บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั            17,600.00 ราคาต  าสุด 2009/2565 ลว. 19/7/65

32
จดังาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานี

จ านวน 1 งาน
300,000.00               300,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากดั           300,000.00 บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากดั          300,000.00 เกณฑ์ราคา 1056/2565 ลว. 20/7/65

33
บริการตรวจเชค็ระยะรถยนต์ประจ าต าแหน่งประธาน

จ านวน 1 งาน
5,000.00          5,000.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วรจกัร์ยนต์ จ ากดั 4,739.86 บริษัท วรจกัร์ยนต์ จ ากดั 4,739.86 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-257/2565 ลว. 20/7/65

34
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ บสย. นิตยสาร SME STARTUP

จ านวน 1 งาน
50,000.00         50,000.00          

มาตรา 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 50,000.00 บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 50,000.00 ราคาต  าสุด 1060/2565 ลว. 21/7/65

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 2,590.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 2,590.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-261/2565 ลว. 22/7/65

36
ตกแต่งพืน้ที จดักจิกรรมถวายพระพรชยัมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว จ านวน 1 งาน
35,000.00         33,000.00          

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายบรรพต หมายบุญ 33,000.00 นายบรรพต หมายบุญ 33,000.00 ราคาต  าสุด 1062/2565 ลว. 22/7/65

บริษัท ยูเนี ยนสไมล์ จ ากดั 133,964.00

บริษัท อาร์ทโค อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั 185,752.00

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จ ากดั 168,846.00

บริษัท อโีค เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 242,676.00

39 เชา่อาคารส านักงานภาคใต้ตอนบน ระยะเวลา 3 ปี 792,728.28       792,728.28        

มาตรา 7 (1) 

เชา่อสังหาริมทรัพย์

ขอ้ 47 (2)

นางสุปราณี โชคชยักวิน 792,728.28 นางสุปราณี โชคชยักวิน 792,728.28 เกณฑ์ราคา บง. 1-009/2565 ลว. 26/7/65

40
ติดต้ังแตะตกแต่ง LOGO ใหม่ ภายในส านักงานใหญ่

บสย. จ านวน 1 งาน
98,000.00         96,834.20          

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 96,834.20 บริษัท การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 96,834.20 ราคาต  าสุด 1063/2565 ลว. 27/7/65

จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาดประจ าศูนย์

ที ปรึกษาทางการเงิน SMEs ระยะเวลา 1 ปี
38 180,000.00       168,846.00        

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท ยูเนี ยนสไมล์ จ ากดั 133,964.00 ราคาต  าสุด 1061/2565 ลว. 22/7/65ชดุนิทรรศการส าเร็จรูป (Booth Set) จ านวน 1 งาน37 134,000.00       159,858.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จ ากดั 168,846.00 ราคาต  าสุด บง. 063/2565 ลว. 25/7/65


