
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1
โฆษณาประชาสัมพันธ� บสย. นิตยสาร Market Plus

จํานวน 1 งาน
45,000.00           45,000.00          

มาตรา 7 (1) 

วิธีพิเศษ

ข1อ 31 (1) 
บริษัท ดับเบิ้ล ดี ครีเอชั่น จํากัด 45,000.00 บริษัท ดับเบิ้ล ดี ครีเอชั่น จํากัด 45,000.00 ราคาต่ําสุด 1074/2564 ลว. 1/10/64

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร�เซ็นเตอร� จํากัด (มหาชน) 6,624.00 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร�เซ็นเตอร� จํากัด (มหาชน) 6,624.00

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 54,590.00 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 54,590.00

บริษัท เซ็นทรัล ฟูGด รีเทล จํากัด 30,966.00 บริษัท เซ็นทรัล ฟูGด รีเทล จํากัด 30,966.00

บริษัท อิออน (ไทยแลนด�) จํากัด 1,760.00 บริษัท อิออน (ไทยแลนด�) จํากัด 1,760.00

3 ชIางถIายภาพนิ่ง จํานวน 1 งาน 5,000.00             4,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายสุขุม ปรีชาพานิช 4,000.00 นายสุขุม ปรีชาพานิช 4,000.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-374/2564 ลว. 4/10/64

4 พวงหรีด พร1อมจัดสIง จํานวน 1 พวง 1,500.00             1,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร1านดอกไม1สด 1,500.00 ร1านดอกไม1สด 1,500.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-375/2564 ลว. 4/10/64

5 พวงมาลาดอกไม1ประดิษฐ� จํานวน 1 พวง 6,000.00                        6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร�) จํากัด 3,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร�) จํากัด 3,500.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-377/2564 ลว. 5/10/64

6
บริการบํารุงรักษาโปรแกรมตรวจนับทรัพย�สิน

ระยะเวลา 1 ปO
30,000.00                     28,248.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ็มบี เทค จํากัด 28,248.00 บริษัท เอ็มบี เทค จํากัด 28,248.00 ราคาต่ําสุด บง. 087/2564 ลว. 5/10/64

7 บริการบํารุงรักษาระบบคํานวณรายได1 ระยะเวลา 1 ปO 51,000.00                     50,076.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ�โปร แอดวานซ� จํากัด 50,076.00 บริษัท มิกซ�โปร แอดวานซ� จํากัด 50,076.00 ราคาต่ําสุด บง. 088/2564 ลว. 5/10/64

8
ตIออายุสมาชิกวารสาร ธรรมนิติ ฉบับเอกสารภาษี

อากร ระยะเวลา 1 ปO
1,584.00                        1,584.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด 1,584.00 บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด 1,584.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-378/2564 ลว. 6/10/64

9 กระเช1าผลไม1 จํานวน 2 กระเช1า 6,000.00                        6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร1านพีโอนี 6,000.00 ร1านพีโอนี 6,000.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-380/2564 ลว. 6/10/64

10
โฆษณาประชาสัมพันธ� บสย. สถานีโทรทัศน� TNN

จํานวน 1 งาน
50,000.00                     50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพิเศษ

ข1อ 31 (1) 
บริษัท ไทย นิวส� เน็ตเวิร�ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด 50,000.00 บริษัท ไทย นิวส� เน็ตเวิร�ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด 50,000.00 ราคาต่ําสุด 1077/2564 ลว. 7/10/64

บริษัท บาสเก็ตเทียร� (ประเทศไทย) จํากัด 3,000.00 บริษัท บาสเก็ตเทียร� (ประเทศไทย) จํากัด 3,000.00

บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร�) จํากัด 3,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร�) จํากัด 3,500.00

12
ผลิตภัณฑ�มูลนิธินภาฯ (ผลิตภัณฑ�ทําความสะอาด

ผิวกาย) จํานวน 1,000 ขวด
300,000.00                 245,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

มูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดําริสมเด็จพระเจ1าลูกเธอ 

เจ1าฟGาพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีฯ
245,000.00

มูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดําริสมเด็จพระเจ1าลูกเธอ 

เจ1าฟGาพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีฯ
245,000.00 เกณฑ�ราคา 1075/2564 ลว. 8/10/64

บริษัท โรงพิมพ�ล1านคํา จํากัด 156,434.00

บริษัท เอดิส 247 จํากัด 178,823.75

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ!าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ!าง ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ�ล1านคํา จํากัด 156,434.00

กระเช1าผลไม1 จํานวน 1 กระเช1า และแจกันดอกไม1 

จํานวน 2 แจกัน
11 6,500.00                        6,500.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-383/2564 ลว .8/10/64

ราคาต่ําสุด 1076/2564 ลว. 8/10/64

ถุงยังชีพในกิจกรรม CSR จํานวน 200 ชุด 120,000.00         120,000.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

ถุงกระดาษ จํานวน 6,000 ใบ และปGาย Tag

ของขวัญปOใหมI จํานวน 6,000 ชิ้น
160,000.00                 198,725.75

ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-373/2564 ลว. 4/10/642

13



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ!าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ!าง ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

14 พัฒนาคาแรคเตอร� น1องตังตัง บสย. จํานวน 1 งาน 100,000.00                 100,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท จุลสิตศุ� จํากัด 100,000.00 บริษัท จุลสิตศุ� จํากัด 100,000.00 ราคาต่ําสุด 1078/2564 ลว. 12/10/64

บริษัท เดอะแพรคทิเคิล โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 265,360.00

บริษัท วัน เอ็นเตอร�ไพรส� โซลูชั่น จํากัด 331,272.00

16
บริการบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการงาน

ตรวจสอบ ระยะเวลา 1 ปO
500,000.00                 500,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เค ที คอนซัลแทนซี จํากัด 500,000.00 บริษัท เค ที คอนซัลแทนซี จํากัด 500,000.00 เกณฑ�ราคา บง. 090/2564 ลว. 12/10/64

17 ของเยี่ยมพนักงาน จํานวน 1 ขุด 1,500.00                        1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัล ฟูGด รีเทล จํากัด 1,483.00 บริษัท เซ็นทรัล ฟูGด รีเทล จํากัด 1,483.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-385/2564 ลว. 14/10/64

18 ชุดผลไม1 จํานวน 3 ชุด 6,000.00                        6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเก็ตเทียร� (ประเทศไทย) จํากัด 6,000.00 บริษัท บาสเก็ตเทียร� (ประเทศไทย) จํากัด 6,000.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-386/2564 ลว. 14/10/64

19
โฆษณาประชาสัมพันธ� บสย. หนังสือพิมพ�ไทยโพสต�

จํานวน 1 งาน
50,000.00                     50,000.00

มาตรา 7 (1) 

วิธีพิเศษ

ข1อ 31 (1) 
บริษัท สารสูIอนาคต จํากัด 50,000.00 บริษัท สารสูIอนาคต จํากัด 50,000.00 ราคาต่ําสุด 1079/2564 ลว. 14/10/64

บริษัท แอดวานซ� โซลูชั่น แอนด� เทคโนโลยี่  จํากัด 18,140,000.00

บริษัท ไพร�ม โซลูชั่น แอนด� เซอร�วิส จํากัด 18,190,000.00

21 เครื่องแบบพนักงานหญิง จํานวน 2 ราย 3,000.00                        2,696.40
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร� นาว จํากัด 2,696.40 บริษัท เพาเวอร� นาว จํากัด 2,696.40 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-390/2564 ลว. 15/10/64

22 ฉีดพIนยาฆIาเชื้อ COVID-19 จํานวน 1 งาน 10,000.00                     10,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พี.พี. โปรเฟสชั่นแนล คลีนนิ่ง จํากัด 9,630.00 บริษัท พี.พี. โปรเฟสชั่นแนล คลีนนิ่ง จํากัด 9,630.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-391/2564 ลว. 15/10/64

23 ลําโพง พร1อมติดตั้ง จํานวน 1 งาน 62,000.00                     61,846.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ธาดารีเซิร�ส แอนด� คอมมิวเคชั่น จํากัด 61,846.00 บริษัท ธาดารีเซิร�ส แอนด� คอมมิวเคชั่น จํากัด 61,846.00 ราคาต่ําสุด 2014/2564 ลว. 18/10/64

24 พวงมาลาดอกไม1แห1ง จํานวน 1 พวง 2,000.00                        2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร�) จํากัด 2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร�) จํากัด 2,000.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-392/2564 ลว. 19/10/64

25 ผงหมึก จํานวน 2 รายการ 18,500.00                     18,029.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟcต ซัพพลาย จํากัด 18,029.50 บริษัท เอ.เค ออฟฟcต ซัพพลาย จํากัด 18,029.50 ราคาต่ําสุด 1080/2564 ลว. 20/10/64

26 ตุdกตาน1องตังตัง จํานวน 100 ตัว 70,000.00                     65,056.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เทรนดี้ ดอลส� แอนด� ทอยส� จํากัด 65,056.00 บริษัท เทรนดี้ ดอลส� แอนด� ทอยส� จํากัด 65,056.00 ราคาต่ําสุด 1081/2564 ลว. 21/10/64

บริษัท เดอะแพรคทิเคิล โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 219,350.00

บริษัท วัน เอ็นเตอร�ไพรส� โซลูชั่น จํากัด 222,560.00

บริษัท แอดวานซ� โซลูชั่น แอนด� เทคโนโลยี่ จํากัด 18,140,000.00 ราคาต่ําสุด บง. 091/2564 ลว. 14/10/64

15

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส�

(e-bidding)

เครื่องแมIขIายและอุปกรณ�จัดเก็บข1อมูลภายนอก

สําหรับระบบ CGS ณ ศูนย�สํารองข1อมูล
20 18,200,000.00         19,526,100.00

บริการบํารุงรักษาซอฟต�แวร� Vmware ระยะเวลา 1 ปO 400,000.00                 300,456.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เดอะแพรคทิเคิล โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 265,360.00 ราคาต่ําสุด บง. 089/2564 ลว. 12/10/64

บริการบํารุงรักษาระบบ Network Monitor

ระยะเวลา 1 ปO
27 300,000.00                 250,380.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เดอะแพรคทิเคิล โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 219,350.00 ราคาต่ําสุด บง. 293/2564 ลว. 21/10/64



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ!าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ!าง ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด 423,720.00

บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทวอร�ค จํากัด 470,586.00

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 590,640.00

29
บริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศรับคําขอเบิก

คIาใช1จIาย (E-Payment) ระยะเวลา 1 ปO
740,000.00                 740,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ค)
บริษัท เจ-บิ๊คส� เทรดดิ้ง จํากัด 620,000.00 บริษัท เจ-บิ๊คส� เทรดดิ้ง จํากัด 620,000.00 เกณฑ�ราคา บง. 095/2564 ลว. 21/10/64

30 ชุดผลไม1 จํานวน 6 ชุด 12,000.00                     12,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเก็ตเทียร� (ประเทศไทย) จํากัด 12,000.00 บริษัท บาสเก็ตเทียร� (ประเทศไทย) จํากัด 12,000.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-398/2564 ลว. 25/10/64

31 ถุงยังชีพในกิจกรรม CSR จํานวน 300 ชุด 100,000.00                 100,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายบรรพต หมายบุญ 100,000.00 นายบรรพต หมายบุญ 100,000.00 ราคาต่ําสุด 1082/2564 ลว. 25/10/64

นางสาวอัจฉรีย� ขมิ้นเขียว 180,000.00

นายถิรพงษ� ลือลีลาโรจน� 210,000.00

33 กระเช1าผลไม1 จํานวน 1 กระเช1า 3,000.00                        3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร1านพีโอนี 3,000.00 ร1านพีโอนี 3,000.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-400/2564 ลว. 26/10/64

บริษัท ซีเนียส ไซเบอร�เทค แอนด� คอนซัลติ้ง จํากัด 1,000,000.00

บริษัท ดาต1าฟาร�ม จํากัด 920,000.00

บริษัท อี ซีคิวริตี้ (ไทยแลนด�) จํากัด 848,510.00

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร� จํากัด 781,100.00

35
บริการบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการเงินลงทุน 

ระยะเวลา 1 ปO
40,000.00                     34,900.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ�โปร แอดวานซ� จํากัด 34,900.00 บริษัท มิกซ�โปร แอดวานซ� จํากัด 34,900.00 ราคาต่ําสุด บง. 096/2564 ลว. 26/10/64

36
บริการบํารุงรักษาระบบการติดตามหนี้และการรับชําระ

ของลูกหนี้ ระยะเวลา 1 ปO
120,000.00                 113,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ�โปร แอดวานซ� จํากัด 113,000.00 บริษัท มิกซ�โปร แอดวานซ� จํากัด 113,000.00 เกณฑ�ราคา บง. 097/2564 ลว. 26/10/64

37 เครื่องแบบปกติขาว จํานวน 1 ชุด 3,500.00                        3,210.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรงสมัยนนทบุรี จํากัด 3,210.00 บริษัท ทรงสมัยนนทบุรี จํากัด 3,210.00 ราคาต่ําสุด บง.จซ. 1-401/2564 ลว. 28/10/64

38 ผลิตภัณฑ�มูลนิธิรามาธิบดี จํานวน 2 รายการ 450,000.00                 450,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ� สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
450,000.00

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ� สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
450,000.00 เกณฑ�ราคา บง. 1-031/2564 ลว. 28/10/64

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

32 300,000.00                 195,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวอัจฉรีย� ขมิ้นเขียว

คะแนนรวมสูงสุด บง. 092/2564 ลว. 26/10/64
สแกนชIองโหวIและการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศ

ของ บสย. จํานวน 1 งาน
34 1,000,000.00               997,550.00

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส�

(e-bidding)

Antigen test kit ชุดตรวจโควิดด1วยน้ําลาย

จํานวน 1,000 ชุด
180,000.00 ราคาต่ําสุด 1083/2564 ลว. 26/10/64

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด 423,720.00 ราคาต่ําสุด บง. 094/2564 ลว. 21/10/64
เชIาใช1บริการวงจรเครือขIายความเร็วสูง

ระยะเวลา 1 ปO
28 500,000.00                 507,180.00

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร� จํากัด 781,100.00


