
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 แจกนัดอกไม้ จ ำนวน 1 แจกนั 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. 1-394-1/2565 ลว. 3/10/65

2
ชดุภำครับ-ส่ง ไมโครโฟนไร้สำย (คู่) พร้อมติดต้ัง

จ ำนวน 1 ชดุ
500.00             500.00              

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ณรงค์ ซำวด์ 500.00 ณรงค์ ซำวด์ 500.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-395/2565 ลว. 3/10/65

3 ยำสำมัญประจ ำส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 24,000.00         24,000.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ส ำโรงเภสัช จ ำกดั 22,245.30 บริษัท ส ำโรงเภสัช จ ำกดั 22,245.30 เกณฑ์รำคำ บง.จซ. 1-396/2565 ลว. 3/10/65

4 พวงหรีด พร้อมจดัส่ง จ ำนวน 1 พวง 3,500.00                     3,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
Flower Stylist               3,500.00 Flower Stylist             3,500.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-398/2565 ลว. 3/10/65

5 นำมบัตร จ ำนวน 6 กล่อง 2,000.00                     1,391.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอว์ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ำกดั               1,391.00 บริษัท วัน โอว์ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ำกดั             1,391.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-402/2565 ลว. 5/10/65

6
โพสต์-อทิ จ ำนวน 20 แผง แฟม้เจำะพลำสติก จ ำนวน

 20 เล่ม และบันไดสแตนเลสมีรำวจบั จ ำนวน 1 อนั
3,200.00                     3,150.07

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ำกดั               3,150.07 บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ำกดั             3,150.07 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-403/2565 ลว. 5/10/65

7
เชำ่รถตู้ VIP พร้อมคนขบั ระยะเวลำ 2 วัน

จ ำนวน 1 คัน
6,000.00                     6,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำยมงคล เอี ยมละออ               4,000.00 นำยมงคล เอี ยมละออ             4,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-404/2565 ลว. 4/10/65

8
ปรับปรุงและติดต้ังงำนระบบไฟฟำ้และสื อสำร

จ ำนวน 1 งำน
45,000.00         40,317.60          

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั บียูเอน็ เอน็จเินียริ ง 40,317.60            ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั บียูเอน็ เอน็จเินียริ ง 40,317.60           รำคำต  ำสุด 1102/2565 ลว. 5/10/65

บริษัท เอเชี ยน อนิเทลลีเจนท์ อนิฟอร์เมชั น เทคโนโลยี จ ำกดั

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั นนัล เซ็นเตอร์ จ ำกดั

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั น จ ำกดั (มหำชน)           318,325.00

บริษัท ดีดี เน็ตเวิร์ค แอนด์ คอมมูนิเคชั น จ ำกดั           358,450.00

บริษัท ไอเอม็ซีเอส เอเชยี จ ำกดั           387,019.00

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั น จ ำกดั (มหำชน)           245,030.00

บริษัท ไอเอม็ซีเอส เอเชยี จ ำกดั           297,995.00

บริษัท ดีดี เน็ตเวิร์ค แอนด์ คอมมูนิเคชั น จ ำกดั           904,950.00

12
พฒันำระบบตรวจสอบค่ำธรรมเนียมและกำรออก 

ใบเสร็จรับเงิน (เพิ มเติม) จ ำนวน 1 งำน
500,000.00               492,200.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ์โปร แอดวำนซ์ จ ำกดั           492,200.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวำนซ์ จ ำกดั          492,200.00 เกณฑ์รำคำ บง. 080/2565 ลว. 6/10/65

13 ชดุตักบำตร จ ำนวน 10 ชดุ 2,000.00          2,000.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำยณวัชร เอี ยมวรศิริ 2,000.00 นำยณวัชร เอี ยมวรศิริ 2,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-405/2565 ลว. 7/10/65

14 นำมบัตร จ ำนวน 8 กล่อง 4,000.00                     2,461.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอว์ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ำกดั               2,461.00 บริษัท วัน โอว์ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ำกดั             2,461.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-406/2565 ลว. 7/10/65

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั น จ ำกดั (มหำชน)          318,325.00 รำคำต  ำสุด บง.078/2565 ลว. 5/10/65

บริกำรบ ำรุงรักษำระบบ Network Monitor

ระยะเวลำ 1 ปี
11 275,000.00               284,798.33

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั น จ ำกดั (มหำชน)

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

350,000.00       

ที ปรึกษำเพื อตรวจประเมินชอ่งโหว่และทดสอบเจำะ

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
9 1,000,000.00           1,205,489.60

คัดเลือก

มำตรำ 70 (2)(ข)
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั นนัล เซ็นเตอร์ จ ำกดั          795,000.00 คะแนนรวมสูงสุด บง. 076/2565 ลว. 5/10/65

บริกำรบ ำรุงรักษำซอฟต์แวร์ Vmware

ระยะเวลำ 1 ปี
10

         245,030.00 รำคำต  ำสุด บง. 079/2565 ลว. 5/10/65

        356,024.66



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

บริษัท กำระเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั           198,485.00

บริษัท เอทูเอม็ซำวด์แอนด์ โปรดักชั น จ ำกดั           233,260.00

บริษัท ยูไนเต็ด อนิฟอร์เมชั น ไฮเวย์ จ ำกดั           385,200.00

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกดั           481,500.00

17
น้ ำยำคอมเพรสเซอร์ ส ำหรับเครื องกรองน้ ำดื ม

พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 ชดุ
4,000.00                     4,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บี บี เค โซลูชั น จ ำกดั               3,745.00 บริษัท บี บี เค โซลูชั น จ ำกดั             3,745.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-409/2565 ลว. 10/10/65

18 ค่ำรับรอง (พษิณุโลก) 5,000.00                     5,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท สวัสดี เหิรฟำ้ จ ำกดั               4,900.00 บริษัท สวัสดี เหิรฟำ้ จ ำกดั             4,900.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-410/2565 ลว. 10/10/65

19
เชำ่รถตู้ VIP พร้อมคนขบั ระยะเวลำ 2 วัน

จ ำนวน 1 คัน
6,000.00                     6,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำยชรส กิ มสร้ำง               4,000.00 นำยชรส กิ มสร้ำง             4,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-411/2565 ลว. 10/10/65

20 ค่ำรับรอง (พระนครศรีอยุธยำ) 5,000.00          5,000.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนอำหำรครัวนำยพนั 5,000.00 ร้ำนอำหำรครัวนำยพนั 5,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-413/2565 ลว. 11/10/65

21
ชดุลูกยำงเครื องสแกนเอกสำร พร้อมติดต้ัง

จ ำนวน 1 งำน
3,500.00                     3,500.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ฟจูติสึ (ประเทศไทย) จ ำกดั               3,488.20 บริษัท ฟจูติสึ (ประเทศไทย) จ ำกดั             3,488.20 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-421/2565 ลว. 12/10/65

เอเซียกำรไฟฟำ้ 12,583.20 เอเซียกำรไฟฟำ้ 12,583.20

บริษัท อนิเตอร์ไลท์ ไลท์ต้ิง จ ำกดั 8,474.40 บริษัท อนิเตอร์ไลท์ ไลท์ต้ิง จ ำกดั 8,474.40

23
เปลี ยน Battery Back-Up ตู้คอนโทรลระบบดับเพลิง

FM-200 จ ำนวน 2 กอ้น
2,000.00          2,000.00           

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จเินียริ ง จ ำกดั (มหำชน) 1,712.00 บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จเินียริ ง จ ำกดั (มหำชน) 1,712.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-425/2565 ลว. 12/10/65

บริษัท กำระเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั 149,800.00

บริษัท เอทูเอม็ซำวด์แอนด์ โปรดักชั น จ ำกดั 169,060.00

25
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. MarketPlus

จ ำนวน 1 งำน
50,000.00                   50,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท ดับเบิ้ล ดี ครีเอชั น จ ำกดั             50,000.00 บริษัท ดับเบิ้ล ดี ครีเอชั น จ ำกดั            50,000.00 รำคำต  ำสุด 1105/2565 ลว. 12/10/65

26
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. ไทยพบัลิกำ้

จ ำนวน 1 งำน
60,000.00                   60,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท ไทยพบัลิกำ้ จ ำกดั             60,000.00 บริษัท ไทยพบัลิกำ้ จ ำกดั            60,000.00 รำคำต  ำสุด 1106/2565 ลว. 12/10/65

27
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. ขำ่วหุ้นธุรกจิ

จ ำนวน 1 งำน
30,000.00                   30,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท บูรพำทัศน์ (1999) จ ำกดั             30,000.00 บริษัท บูรพำทัศน์ (1999) จ ำกดั            30,000.00 รำคำต  ำสุด 1107/2565 ลว. 12/10/65

28
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. Thaitimenews

จ ำนวน 1 งำน
30,000.00                   30,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท ไทยไทม์นิวส์ มีเดีย จ ำกดั             30,000.00 บริษัท ไทยไทม์นิวส์ มีเดีย จ ำกดั            30,000.00 รำคำต  ำสุด 1108/2565 ลว. 12/10/65

1103/2565 ลว. 7/10/65รำคำต  ำสุด
ถงุยังชพี บรรจขุองอปุโภคบริโภค พร้อมจดัส่ง

ไปยังจงัหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 400 ชดุ
15 230,000.00               215,872.50

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท กำระเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั          198,485.00

บง.จซ. 1-423/2565 ลว. 12/10/65หลอดไฟ จ ำนวน 138 หลอด22 25,000.00         

ถงุยังชพี บรรจขุองอปุโภคบริโภค พร้อมจดัส่ง

ไปยังจงัหวัดพระนครศรีอยุธยำ จ ำนวน 300 ชดุ
24 150,000.00       159,430.00        

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท กำระเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั 149,800.00 รำคำต  ำสุด 1104/2565 ลว. 12/10/65

25,000.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต  ำสุด

บริกำรวงจรเครือขำ่ยควำมเร็วสูงแบบ MPLS

ระยะเวลำ 1 ปี
16 445,000.00               460,635.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ยูไนเต็ด อนิฟอร์เมชั น ไฮเวย์ จ ำกดั          385,200.00 รำคำต  ำสุด บง. 077/2565 ลว. 7/10/65



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

29
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. AEC10NEWS

จ ำนวน 1 งำน
20,000.00                   20,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ำกดั             20,000.00 บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ำกดั            20,000.00 รำคำต  ำสุด 1109/2565 ลว. 12/10/65

บริษัท เอน็ ฟนิิต้ี คอนเน็ค จ ำกดั

บริษัท 71 อนิเตอร์ โปรโมชั น จ ำกดั

บริษัท เอน็ ฟนิิต้ี คอนเน็ค จ ำกดั

บริษัท 71 อนิเตอร์ โปรโมชั น จ ำกดั

บริษัท ไอคิทเชน่ คำเทอริ ง จ ำกดั 610.00 บริษัท ไอคิทเชน่ คำเทอริ ง จ ำกดั 610.00

ไกท่อด 897.00 ไกท่อด 897.00

33 ใบปลิว จ ำนวน 5,000 ใบ 20,000.00         13,375.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท โรงพมิพล้์ำนค ำ จ ำกดั 13,375.00 บริษัท โรงพมิพล้์ำนค ำ จ ำกดั 13,375.00 รำคำต  ำสุด 1113/2565 ลว. 17/10/65

34
เครื องดื มและของใชส้ ำหรับห้องประชมุ

จ ำนวน 4 รำยกำร
5,000.00          5,000.00           

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกดั (มหำชน) 4,314.00 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกดั (มหำชน) 4,314.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-429/2565 ลว. 18/10/65

35 พวงมำลำดอกไม้แห้ง จ ำนวน 1 พวง 2,000.00          2,000.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลำวเวอร์) จ ำกดั 3,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลำวเวอร์) จ ำกดั 3,000.00 เกณฑ์รำคำ บง.จซ. 1-435/2565 ลว. 19/10/65

36 คีย์บอร์ดและแบตเตอรี  พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 งำน 7,200.00          7,200.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท อะเคเชยี ไอ.ที. เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 7,169.83 บริษัท อะเคเชยี ไอ.ที. เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 7,169.83 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-437/2565 ลว. 19/10/65

37 ชดุผลไม้ จ ำนวน 4 ชดุ 9,000.00          9,000.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 9,000.00 บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 9,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-439/2565 ลว. 19/10/65

38 เส้ือยืดโปโล บสย. จ ำนวน 750 ตัว 285,000.00               280,875.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จ ำกดั           280,875.00 บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จ ำกดั          280,875.00 รำคำต  ำสุด 1112/2565 ลว. 19/10/65

39 เปลี ยนแผ่นกรองอำกำศ Filter AIR จ ำนวน 1 งำน 15,000.00         13,482.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท รีซอร์ส เทคโนโลยี จ ำกดั 13,482.00 บริษัท รีซอร์ส เทคโนโลยี จ ำกดั 13,482.00 รำคำต  ำสุด 1114/2565 ลว. 19/10/65

40
บริกำรบ ำรุงรักษำเครื องคอมพวิเตอร์แม่ขำ่ย

(x3550 M5) ระยะเวลำ 1 ปี
50,000.00         44,512.00          

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท โซลูชั น เอก็ซ์เพร์ิท คอร์ปอเรชั น จ ำกดั 44,512.00 บริษัท โซลูชั น เอก็ซ์เพร์ิท คอร์ปอเรชั น จ ำกดั 44,512.00 รำคำต  ำสุด บง. 081/2565 ลว. 19/10/65

41
บริกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมตรวจนับทรัพย์สิน

ระยะเวลำ 1 ปี
30,000.00         28,248.00          

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอม็บี เทค จ ำกดั 28,248.00 บริษัท เอม็บี เทค จ ำกดั 28,248.00 รำคำต  ำสุด บง. 082/2565 ลว. 19/10/65

THE THAI SILK CO., LTD. 25,200.00 THE THAI SILK CO., LTD. 25,200.00

บริษัท นำรำยณ์อนิเตอร์เทรด จ ำกดั 3,920.00 บริษัท นำรำยณ์อนิเตอร์เทรด จ ำกดั 3,920.00
ของที ระลึก จ ำนวน 50 ชดุ42 40,000.00         40,000.00          

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-443/2565 ลว. 20/10/65

รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-428/2565 ลว. 17/10/65

คะแนนรวมสูงสุด 1111/2565 ลว. 17/10/65

กอ่สร้ำงบูธและจดักจิกรรมนิทรรศกำรด้ำนกำรเงิน

ปี 2565 (Thailand Smart Money กรุงทพฯ) 

จ ำนวน 1 งำน

31 150,000.00       155,209.92        

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

กอ่สร้ำงบูธและจดักจิกรรมนิทรรศกำรด้ำนกำรเงิน

ปี 2565 (มหกรรมกำรเงินเชยีงใหม)่ จ ำนวน 1 งำน
30 200,000.00       206,976.52        

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท เอน็ ฟนิิต้ี คอนเน็ค จ ำกดั 199,473.68 คะแนนรวมสูงสุด 1110/2565 ลว. 17/10/65

บริษัท เอน็ ฟนิิต้ี คอนเน็ค จ ำกดั 149,440.48

ค่ำรับรอง (สงขลำ)32 10,000.00         10,000.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

43 อปุกรณ์ออกก ำลังกำย จ ำนวน 3 เครื อง 50,000.00         50,000.00          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท โฮมฟติทูลส์ จ ำกดั 37,095.83 บริษัท โฮมฟติทูลส์ จ ำกดั 37,095.83 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-446/2565 ลว. 20/10/65

44 ค่ำรับรอง (ชลบุรี) 5,000.00          5,000.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ติดอำ่ง คำเฟ่ 3,630.00 ติดอำ่ง คำเฟ่ 3,630.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-447/2565 ลว. 20/10/65

บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ำกดั 289,970.00

บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ำกดั 328,000.00

46 ที ปรึกษำกฎหมำยเพื อให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย 500,000.00       351,989.00        
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 70(3)(ค)
บริษัท ติลลิกแีอนด์กบิบินส์ อนิเตอร์เนชั นแนล จ ำกดั 500,000.00 บริษัท ติลลิกแีอนด์กบิบินส์ อนิเตอร์เนชั นแนล จ ำกดั 500,000.00 เกณฑ์รำคำ บง. 086/2565 ลว. 20/10/65

47
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. สับปะรด

จ ำนวน 1 งำน
40,000.00         40,000.00          

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท เออซีี คอลซัลท์ แอนด์ คอนเนคท์ จ ำกดั 40,000.00 บริษัท เออซีี คอลซัลท์ แอนด์ คอนเนคท์ จ ำกดั 40,000.00 รำคำต  ำสุด 1116/2565 ลว. 21/10/65

48 เครื องแบบพนักงำนชำยและหญงิ จ ำนวน 14 รำย 23,000.00         20,511.90          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เพำเวอร์ นำว จ ำกดั 20,511.90 บริษัท เพำเวอร์ นำว จ ำกดั 20,511.90 รำคำต  ำสุด 1117/2565 ลว. 21/10/65

49 สต๊ิกเกอร์โลโก ้บสย. จ ำนวน 1 งำน 10,200.00         10,175.70          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั 10,175.70 บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั 10,175.70 รำคำต  ำสุด 1118/2565 ลว. 21/10/65

50
Logo บสย. พร้อมขอ้ควำม บสย. แบบอคริลิค

จ ำนวน 1 งำน
18,000.00         17,000.00          

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ไดมอนด์ บีเค พลัส 17,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ไดมอนด์ บีเค พลัส 17,000.00 รำคำต  ำสุด 1119/2565 ลว. 21/10/65

51
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. กรุงเทพธุรกจิ

จ ำนวน 1 งำน
50,000.00         50,000.00          

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท เนชั น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) 50,000.00 บริษัท เนชั น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) 50,000.00 รำคำต  ำสุด 1120/2565 ลว. 21/10/65

บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ำกดั 475,080.00

บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ำกดั 490,000.00

53
ส ำนักงำนกฎหมำยเพื อจดัเตรียมเอกสำรและร่ำงค ำ

ให้กำร โครงกำร CGS
500,000.00       500,000.00        

เฉพำะเจำะจง

มำตรำ 56 (2)(ข)
บริษัท ลีกลั เอำท์ซอร์ส จ ำกดั 500,000.00 บริษัท ลีกลั เอำท์ซอร์ส จ ำกดั 500,000.00 เกณฑ์รำคำ บง. 1-014/2565 ลว. 21/10/65

54
ออกำไนเซอร์ด ำเนินงำน TCG Troop กจิกรรม

เดินตลำด คร้ังที  3 จ ำนวน 1 งำน
29,300.00         28,997.00          

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท กำระเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั 28,997.00 บริษัท กำระเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั 28,997.00 รำคำต  ำสุด 1122/2565 ลว. 25/10/65

55
บริกำรจดัต้นไม้ประดับภำยในส ำนักงำนใหญ ่บสย.

ชั้น 18 ระยะเวลำ 1 ปี
45,000.00         42,000.00          

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำงสำวสุปรำณี ไชยสิทธ์ิ 42,000.00 นำงสำวสุปรำณี ไชยสิทธ์ิ 42,000.00 รำคำต  ำสุด บง. 1-015/2565 ลว. 25/10/65

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

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั 1,496.25 บริษัท ฟูด้แลนด์ซุปเปอร์มำร์เกต็ จ ำกดั 1,496.25 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-456/2565 ลว. 26/10/65

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ Acrobat Pro 2020 

จ ำนวน 20 License
52 500,000.00       497,550.00        

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ำกดั 475,080.00 รำคำต  ำสุด 2014/2565 ลว. 21/10/65

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ส ำหรับพฒันำระบบ จ ำนวน 1 งำน45 325,000.00       319,150.00        
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ำกดั 289,970.00 รำคำต  ำสุด 2013/2565 ลว. 20/10/65



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2565

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วนัที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

บริษัท เอน็ ฟนิิต้ี คอนเน็ค จ ำกดั 495,298.72

บริษัท 71 อนิเตอร์ โปรโมชั น จ ำกดั 499,904.00

58
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ บสย. Benewsonline

จ ำนวน 1 งำน
30,000.00         30,000.00          

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

บริษัท เงินเจริญ ครีเอชั น จ ำกดั 30,000.00 บริษัท เงินเจริญ ครีเอชั น จ ำกดั 30,000.00 รำคำต  ำสุด 1123/2565 ลว. 26/10/65

59 นำมบัตร จ ำนวน 4 กล่อง 2,000.00          856.00              
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอว์ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ำกดั 856.00 บริษัท วัน โอว์ ไฟว์ ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ำกดั 856.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-461/2565 ลว. 27/10/65

บริษัท เอน็ ฟนิิต้ี คอนเน็ค จ ำกดั 491,703.52

บริษัท ซีเนียร์ โค้ดต้ิง จ ำกดั 499,155.00

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดยสถำบันวิจยัและให้

ค ำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

มหำวิทยำลัยมหิดล

62
บริกำรบ ำรุงรักษำระบบกำรติดตำมหนี้และกำรรับ

ช ำระหนี้ของลูกหนี้ ระยะเวลำ 1 ปี
120,000.00       113,000.00        

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ์โปร แอดวำนซ์ จ ำกดั 113,000.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวำนซ์ จ ำกดั 113,000.00 รำคำต  ำสุด บง. 085/2565 ลว. 27/10/65

63
บริกำรบ ำรุงรักษำระบบบริหำรจดักำรเงินลงทุน

ระยะเวลำ 1 ปี
40,000.00         34,900.00          

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ์โปร แอดวำนซ์ จ ำกดั 34,900.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวำนซ์ จ ำกดั 34,900.00 รำคำต  ำสุด บง. 087/2565 ลว. 27/10/65

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

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี ยม ฟรุ๊ต คอร์ปอร์เรชั น จ ำกดั 5,257.00 บริษัท พรีเมี ยม ฟรุ๊ต คอร์ปอร์เรชั น จ ำกดั 5,257.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-464/2565 ลว. 28/10/65

บริษัท อวีำย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ำกดั

บริษัท เคพเีอม็จ ีภูมิไชย ที ปรึกษำธุรกจิ จ ำกดั

66 พวงมำลัย จ ำนวน 1 พวง 2,500.00          2,500.00           
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนภำณุมำศ 2,000.00 ร้ำนภำณุมำศ 2,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-467/2565 ลว. 31/10/65

บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ำกดั 244,000.00

บริษัท พเีอพ ีเทคโนโลยี จ ำกดั 245,030.00

68
ของขวัญ บสย. ในเทศกำลปีใหม่ 2566 (VVIP)

มูลนิธิภัทรพฒัน์ จ ำนวน 210 ชดุ
315,000.00       315,000.00        

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ส ำนักงำนมูลนิธิชยัพฒันำ 315,000.00 ส ำนักงำนมูลนิธิชยัพฒันำ 315,000.00 รำคำต  ำสุด 1125/2565 ลว. 31/10/65

69 ผงหมึก จ ำนวน 11 รำยกำร 44,000.00         42,072.40          
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟติ ซัพพลำย จ ำกดั 42,072.40 บริษัท เอ.เค ออฟฟติ ซัพพลำย จ ำกดั 42,072.40 รำคำต  ำสุด 1126/2565 ลว. 31/10/65

1121/2565 ลว. 27/10/65

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

498,500.16        500,000.00       
กอ่สร้ำงบูธและจดักจิกรรมงำนมหกรรมร่วมใจแกห้นี้

กรุงเทพมหำนคร
57 บริษัท เอน็ ฟนิิต้ี คอนเน็ค จ ำกดั 495,298.72

1124/2565 ลว. 31/10/65

รำคำต  ำสุด 1115/2565 ลว. 26/10/65

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ Visual Studio Professional 

Subscription จ ำนวน 10 สิทธ์ิ
67 250,000.00       272,515.00        

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ำกดั 244,000.00 รำคำต  ำสุด

กอ่สร้ำงบูธและจดักจิกรรมงำนมหกรรมร่วมใจแกห้นี้

จงัหวัดขอนแกน่
60 499,024.46        

มำตรำ 7 (1) 

วิธีพเิศษ

ขอ้ 31 (1)

500,000.00       บริษัท เอน็ ฟนิิต้ี คอนเน็ค จ ำกดั 491,703.52 รำคำต  ำสุด

คะแนนรวมสูงสุด บง. 083/2565 ลว. 27/10/65

ที ปรึกษำเพื อประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน65 1,600,000.00     1,501,344.00      
คัดเลือก

มำตรำ 70 (2)(ข)
บริษัท เคพเีอม็จ ีภูมิไชย ที ปรึกษำธุรกจิ จ ำกดั 885,000.00 คะแนนรวมสูงสุด บง. 084/2565 ลว. 28/10/65

ที ปรึกษำด ำเนินกำรส ำรวจหำปัจจยัควำมพงึพอใจและ

ควำมผูกพนัของพนักงำน บสย. ปี 2565
61 500,000.00       617,294.40        

คัดเลือก

มำตรำ 70 (2)(ข)

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดยสถำบันวิจยัและให้

ค ำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
490,000.00


