
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินงบประมำณ  รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
 รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือก

 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

1
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน ๖ 
เคร่ือง ท่ีช ารุด

          45,100.50          45,100.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็กซ์
เปอร์ท โซลูช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

         45,100.50

บริษัท เอ็กซ์
เปอร์ท โซลูช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

           45,100.50 ราคาต่ าสุด

2
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV 
ของอาคารส านักงาน คปภ.

        372,199.50        372,199.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.จี.ดี. 
อินเตอร์ เทรดด้ิง
 จ ากัด

       372,199.50
บริษัท เอส.จี.ดี. 
อินเตอร์ เทรดด้ิง 
จ ากัด

         372,199.50 ราคาต่ าสุด

3
จ้างท าป้ายช่ือหน้าห้อง ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

            5,350.00            5,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท 
พัฒนาศิลป์ 
โฆษณา จ ากัด

           5,350.00
บริษัท 
พัฒนาศิลป์ 
โฆษณา จ ากัด

             5,350.00 ราคาต่ าสุด

4
จัดจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองจัดระบบคิว
อัตโนมัติ

          25,000.00          24,051.46 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เดพโซลูช่ัน
 จ ากัด

         24,051.46
บริษัท เดพโซลูช่ัน
 จ ากัด

           24,051.46 ราคาต่ าสุด

5

จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศเพ่ือใช้
เดินทางไปอบรมหลักสูตรการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ ด้านการประกันภัย รุ่นท่ี ๑  ณ 
จังหวัดชลบุรี

          26,000.00          26,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ธนัชวิชญ์ 
แทรเวล กรุ๊ป 
จ ากัด

         26,000.00
บริษัท ธนัชวิชญ์ 
แทรเวล กรุ๊ป 
จ ากัด

           26,000.00 ราคาต่ าสุด

6
จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองบริการข้อมูลตัวแทน/
นายหน้าประกันภัยพร้อมอุปกรณ์

          32,000.00          31,856.04 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เดพโซลูช่ัน
 จ ากัด

         31,856.04
บริษัท เดพโซลูช่ัน
 จ ากัด

           31,856.04 ราคาต่ าสุด

หน่วยงำน : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน : เมษำยน   ประจ ำปี : 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินงบประมำณ  รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
 รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือก

 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

หน่วยงำน : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน : เมษำยน   ประจ ำปี : 2565

7
จ้างบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงานสาย
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ ส านักงาน คปภ. 
2565  (ล าดับท่ี 8) ทดแทน

        156,000.00        156,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว
ปิยะวรรณ  
แดงประพันธ์

       156,000.00
นางสาว
ปิยะวรรณ  
แดงประพันธ์

         156,000.00 คะแนนสูงสุด

8

จ้างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ส าหรับการ
จัดซ้ืออาคารพร้อมท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีท าการ
ส านักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) 
และจังหวัดนครราชสีมา

        100,000.00            9,095.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอก 
แวลูเอช่ัน แอนด์ 
คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด

           9,095.00

บริษัท บางกอก 
แวลูเอช่ัน แอนด์ 
คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด

             9,095.00 ราคาต่ าสุด

9
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและอนุมัติการ
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน บริการกรมธรรม์ของ
ฉัน ด้วยกระบวนการ Face Recognition

        500,000.00        481,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ล็อกซเล่ย์
 บิซิเนส อิน
โนเวช่ัน จ ากัด

       481,500.00
บริษัท ล็อกซเล่ย์ 
บิซิเนส อิน
โนเวช่ัน จ ากัด

         481,500.00 ราคาต่ าสุด

10

จ้างเหมาจัดท าส่ือให้ความรู้ในรูปแบบวีดิ
ทัศน์ โดยการบันทึกเทปไว้ก่อน 
(Pre-Recorded) เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการ
ประกันภัยสากลในภูมิภาคอาเซียน

        300,000.00        294,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีซันส์ 
เวิลด์ จ ากัด

       294,250.00
บริษัท ซีซันส์ 
เวิลด์ จ ากัด

         294,250.00 ราคาต่ าสุด



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินงบประมำณ  รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ
 รำคำท่ีเสนอ
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คัดเลือก

 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

หน่วยงำน : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน : เมษำยน   ประจ ำปี : 2565

11
จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล 
(Oracle) ระยะเวลา ๑ ปี (๓๖๕ วัน)

     15,000,000.00      16,797,666.67 E-Bidding
บริษัท 
ยิบอินซอย จ ากัด

     14,800,000.00
บริษัท 
ยิบอินซอย จ ากัด

      14,800,000.00 ราคาต่ าสุด

12

จ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือยกระดับการติดตาม
ความเส่ียงของบริษัทประกันภัย 
(Strengthening the Capability of 
Insurance Companies Risk 
Monitoring System  SCOMs)

     7,000,000.00      6,700,000.00 คัดเลือก
บริษัท  
วี-สมาร์ท จ ากัด

     6,640,000.00
บริษัท  
วี-สมาร์ท จ ากัด

      6,640,000.00 ราคาต่ าสุด

13

ซ้ือผ้าหมึกพิมพ์บัตรใบอนุญาตเป็น
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ส าหรับ ใช้กับ
เคร่ืองพิมพ์ใบอนุญาตย่ีห้อ Datacard รุ่น 
SD ๒๖๐

        500,000.00        499,048.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดาต้า
โปรดักส์ ทอปปัง
 ฟอร์ม จ ากัด

       499,048.00
บริษัท ดาต้า
โปรดักส์ ทอปปัง 
ฟอร์ม จ ากัด

         499,048.00
รายเดียวใน
ประเทศ

14

จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการรวบรวมและ
ประเมินความเส่ียงและการด าเนินธุรกิจ
ประกันภัย (Insurance Electronic 
Assessment Survey System IEASSy) 
คร้ังท่ี 2

     1,500,000.00      1,500,000.00 คัดเลือก
บริษัท เทคเอ็กซ์ 
จ ากัด

     1,450,000.00
บริษัท เทคเอ็กซ์ 
จ ากัด

      1,450,000.00
ผู้ย่ืนเสนอ
รายเดียว



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินงบประมำณ  รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
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15

จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน (Precision 
Air Conditioning System) บริเวณช้ัน 7
 ของอาคารส านักงาน คปภ. ท่ีช ารุด

        500,000.00        486,456.24 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.จี.ดี. 
อินเตอร์ เทรดด้ิง
 จ ากัด

       486,456.24
บริษัท เอส.จี.ดี. 
อินเตอร์ เทรดด้ิง 
จ ากัด

         486,456.24 ราคาต่ าสุด

16
จ้างท่ีปรึกษาส าหรับโครงการศึกษากรอบ
การพัฒนาแนวทางการก ากับดูแลคนกลาง
ประกันภัย

     3,000,000.00      3,000,000.00 คัดเลือก
บริษัท อีวาย 
คอร์ปอเรท 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

     2,930,000.00
บริษัท อีวาย คอร์
ปอเรท เซอร์วิส
เซส จ ากัด

      2,930,000.00 ราคาต่ าสุด

17 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4         592,600.00        592,600.00 E-Market
บริษัท โอเช่ียน 
เปเปอร์ จ ากัด

       439,770.00
บริษัท โอเช่ียน 
เปเปอร์ จ ากัด

         439,770.00 ราคาต่ าสุด

18
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยสนับสนุน
การด าเนินการด้านการเงินและบัญชีของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (อัตราท่ี ๒)

        198,000.00        198,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายรวิภาส 
กระจ่างฉาย

       198,000.00
นายรวิภาส 
กระจ่างฉาย

         198,000.00 คะแนนสูงสุด



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินงบประมำณ  รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
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19

จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยท่ีปรึกษาเพ่ือ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย

     10,000,000.00      10,000,000.00 คัดเลือก
บริษัท ทริส 
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

     9,900,000.00
บริษัท ทริส 
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

      9,900,000.00 คะแนนสูงสุด

20

โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ (ระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

     5,000,000.00      5,000,000.00 คัดเลือก

ศูนย์บริการ
วิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

     4,900,000.00

ศูนย์บริการ
วิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

      4,900,000.00 คะแนนสูงสุด


