
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1 พวงหรีด 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 บร.จซ. 1-059/2562 ลว. 1/2/62

2 Memory Card ความจุ 32 GB จํานวน 2 อัน 600.00             499.99                
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 499.99                บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 499.99                ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-060/2562 ลว. 6/2/62

3 หน>ากากอนามัย จํานวน 12 กล@อง 1,200.00                        1,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เทมส$ ดรักส$ จํากัด                 840.00 บริษัท เทมส$ ดรักส$ จํากัด                 840.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-062/2562 ลว. 1/2/62

4 บัตรของขวัญ มูลค@า 1000 บาท จํานวน 1 ใบ 1,000.00           1,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สตาร$บัคส$ คอฟฟEF (ประเทศไทย) จํากัด 1,000.00             บริษัท สตาร$บัคส$ คอฟฟEF (ประเทศไทย) จํากัด 1,000.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-063/2562 ลว. 4/2/62

5 เครื่องวัดฝุLนละอองในอากาศ แบบดิจิตอล จํานวน 3 เครื่อง 4,000.00           4,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โนMตบุMค ช็อป จํากัด 3,870.00 บริษัท โนMตบุMค ช็อป จํากัด 3,870.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 2-013/2562 ลว. 4/2/62

6 บัตรของขวัญ มูลค@า 1500 บาท จํานวน 10 ใบ          15,000.00            15,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด            15,000.00 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด            15,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-068/2562 ลว. 5/2/62

7 ถ@ายเอกสารผลิตภัณฑ$ค้ําประกันสินเชื่อ จํานวน 300 ชุด            1,500.00              1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห>างหุ>นส@วนจํากัด วสุ กMอปปEV 1995              1,284.00 ห>างหุ>นส@วนจํากัด วสุ กMอปปEV 1995              1,284.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-069/2562 ลว. 5/2/62

8 ช@างภาพ 5,000.00           5,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายนพดล นามวงค$พรหม 5,000.00             นายนพดล นามวงค$พรหม 5,000.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-070/2562 ลว. 5/2/62

9
แผ@นพับโครงการค้ําประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย$(PGS7) 

จํานวน 19000 ใบ
38,000.00         24,396.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ$ล>านคํา จํากัด 24,396.00           บริษัท โรงพิมพ$ล>านคํา จํากัด 24,396.00           ราคาต่ําสุด 1008/2562 ลว. 5/2/62

10 เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 9 รายการ 23,000.00         21,725.28           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส. ฟอร$จูนเทรด จํากัด 21,725.28           บริษัท เอส.เอส. ฟอร$จูนเทรด จํากัด 21,725.28           ราคาต่ําสุด 1009/2562 ลว. 5/2/62

11 บริการบํารุงรักษาระบบป[องกันอัคคีภัย FM-200  1 ปE 74,400.00         73,830.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไฟร$เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 73,830.00           บริษัท ไฟร$เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 73,830.00           ราคาต่ําสุด บร.007/2562 ลว. 5/2/62

12 ผลไม> จํานวน 1 set 900.00             900.00                
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู[ดแลนด$ซุปเปอร$มาร$เก็ต จํากัด 855.00                บริษัท ฟู[ดแลนด$ซุปเปอร$มาร$เก็ต จํากัด 855.00                ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-071/2562 ลว. 6/2/62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กุมภาพันธ+ 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย1อม

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

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ+ พ.ศ. 2562



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กุมภาพันธ+ 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย1อม

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

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ+ พ.ศ. 2562

13 เช@ารถตู> พร>อมคนขับ จํานวน 1 คัน 2 วัน 4,000.00           4,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายอัศวิน ยี่สุ@น 3,600.00             นายอัศวิน ยี่สุ@น 3,600.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-072/2562 ลว. 6/2/62

14 โพสต$-อิท จํานวน 24 แพ็ค            1,944.00              1,943.98
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)              1,943.98 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)              1,943.98 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-073/2562 ลว. 6/2/62

15 นามบัตร จํานวน 8 กล@อง            3,200.00              3,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว$ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด              2,247.00 บริษัท วัน โอ ไฟว$ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด              2,247.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-074/2562 ลว. 6/2/62

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด$ จํากัด 12,242.37           บริษัท เซ็นทรัลเวิลด$ จํากัด 12,242.37           

บริษัท วี ที แหนมเนือง จํากัด 2,896.00             บริษัท วี ที แหนมเนือง จํากัด 2,896.00             

ห>างหุ>นส@วนจํากัด มาดามหมุ@ย 2,245.00             ห>างหุ>นส@วนจํากัด มาดามหมุ@ย 2,245.00             

17
กล>องถ@ายภาพ , เลนส$ , พร>อมอุปกรณ$ และกระเป̂า

ใส@กล>อง จํานวน 1 ชุด
60,000.00         60,000.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พาราโบล@า จํากัด 57,395.00 บริษัท พาราโบล@า จํากัด 57,395.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 2-018/2562 ลว. 7/2/62

18 เครื่องพิมพ$สี Multifunction เลเซอร$ จํานวน 1 เครื่อง          18,000.00            17,655.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เทคพอยท$ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 17,655.00           บริษัท เทคพอยท$ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 17,655.00           ราคาต่ําสุด 2004/2562 ลว. 7/2/62

19 ตรายาง จํานวน 10 อัน 6,400.00           6,400.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด$ ออฟฟeต ซัพพลาย จํากัด 2,814.10             บริษัท พรีเมี่ยม แอนด$ ออฟฟeต ซัพพลาย จํากัด 2,814.10             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-078/2562 ลว. 8/2/62

20
หลอดไฟ LED ขั้นเกลียว E27 12W A60 แสงสีขาว จํานวน 

72 หลอด
5,500.00           5,500.00             

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร$เนชั่นแนล 

จํากัด
5,148.00             

บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร$เนชั่นแนล 

จํากัด
5,148.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-079/2562 ลว. 8/2/62

21 สนามฟุตบอล จํานวน 2 ครั้ง 6,000.00           6,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม>นท$ จํากัด 4,500.00             บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม>นท$ จํากัด 4,500.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-080/2562 ลว. 8/2/62

22 ค@ารับรอง 10,000.00         10,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Bakery Treasury Co.,Ltd 6,475.00             Bakery Treasury Co.,Ltd 6,475.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-082/2562 ลว. 8/2/62

23 แจกันดอกไม>สด จํานวน 1 อัน 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 บร.จซ. 1-083/2562 ลว. 8/2/62

บร.จซ. 1-075/2562 ลว. 7/2/62
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
           23,000.00         23,000.00ค@ารับรอง16 ราคาต่ําสุด



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กุมภาพันธ+ 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย1อม

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

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ+ พ.ศ. 2562

24
หนังสือ "เทคนิคคู@มือกู>เงินฉบับ SMEs" พร>อมงานออกแบบ 

จํานวน 200 เล@ม
40,000.00                    30,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอนเนคท$ กรุMป จํากัด            30,000.00 บริษัท คอนเนคท$ กรุMป จํากัด            30,000.00 ราคาต่ําสุด 1010/2562 ลว. 8/2/62

25 ม@านปรับแสง สํานักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 24,700.00                    23,754.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห>างหุ>นส@วนจํากัด ศิรศิลปm ดีไซน$            23,754.00 ห>างหุ>นส@วนจํากัด ศิรศิลปm ดีไซน$            23,754.00 ราคาต่ําสุด 1011/2562 ลว. 8/2/62

26
การจัดจ>างออแกไนซ$ พิธีทําบุญเปeดที่ทําการสํานักงานเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
74,000.00                    74,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห>างหุ>นส@วนจํากัด บีเลิฟ เวดดิ้ง โปรเฟสชั่นแนล            74,000.00 ห>างหุ>นส@วนจํากัด บีเลิฟ เวดดิ้ง โปรเฟสชั่นแนล            74,000.00 ราคาต่ําสุด 1012/2562 ลว. 8/2/62

บริษัท อบาเคต จํากัด           294,250.00

บริษัท ไอ คอม จํากัด           299,600.00

บริษัท พันธวณิช จํากัด 120,899.30          

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 111,555.45          

29 แจกันดอกไม>สด จํานวน 1 อัน 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 บร.จซ. 1-084/2562 ลว. 11/2/62

30 เช@ารถตู> พร>อมคนขับ จํานวน 1 คัน 1 วัน 3,000.00           3,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายวิเชียร กรุณานํา 2,400.00             นายวิเชียร กรุณานํา 2,400.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-086/2562 ลว. 11/2/62

31 พวงมาลัย จํานวน 1 พวง 1,200.00           1,200.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร>านภาณุมาศ 1,150.00             ร>านภาณุมาศ 1,150.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-087/2562 ลว. 11/2/62

32 กระเช>าผลไม> จํานวน 1 กระเช>า 2,000.00                        2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซิตี้มอลล$ กรุMป จํากัด              1,999.25 บริษัท ซิตี้มอลล$ กรุMป จํากัด              1,999.25 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-089/2562 ลว. 11/2/62

33 เสื้อยืดคอกลมสีขาว พร>อมสกรีน 3 จุด จํานวน 500 ตัว 100,000.00                   80,250.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โอเอซิสการ$เม>นท$ จํากัด            80,250.00 บริษัท โอเอซิสการ$เม>นท$ จํากัด            80,250.00 ราคาต่ําสุด 1013/2562 ลว. 11/2/62

บริษัท สตาร$บัคส$ คอฟฟEF (ประเทศไทย) จํากัด 1,480.00 บริษัท สตาร$บัคส$ คอฟฟEF (ประเทศไทย) จํากัด 1,480.00

บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด 1,626.00 บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด 1,626.00

35 พิธีสงฆ$ สําหรับกิจกรรมในโอกาสก>าวสู@ปEที่ 28          20,000.00            20,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายณวัชร  เอี่ยมวรศิริ            19,750.00 นายณวัชร  เอี่ยมวรศิริ            19,750.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-092/2562 ลว. 12/2/62

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
          299,787.25 ราคาต่ําสุด บร.009/2562 ลว. 8/2/62300,000.00        

ระบบเฝ[าดูแลและแจ>งเตือนอัตโนมัติของอุปกรณ$ในห>อง Fac 

Room
27 บริษัท อบาเคต จํากัด           294,250.00

5,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-091/2562 ลว. 12/2/62

28         179,000.00           117,793.04
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

34 ค@ารับรอง 5,000.00           

อุปกรณ$สํานักงาน ประจําชั้น 24 จํานวน 6 รายการ บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 111,555.45          ราคาต่ําสุด 2004/2562 ลว. 8/2/63



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กุมภาพันธ+ 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย1อม

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

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ+ พ.ศ. 2562

บริษัท โรงพิมพ$ ล>านคํา จํากัด 321,000.00

บริษัท เอส.วาย.เค. ออโต>พาร$ต  อิมปอร$ต-

เอ็กซ$ปอร$ต จํากัด
374,500.00

37 นามบัตร จํานวน 2 กล@อง 1,000.00           1,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว$ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 428.00                บริษัท วัน โอ ไฟว$ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 428.00                ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-093/2562 ลว. 12/2/62

38 พิธีการดําเนินรายการกิจกรรม "บสย. รักพี่วิน"          35,000.00            35,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาววริอร บุญเจริญ 35,000.00           นางสาววริอร บุญเจริญ 35,000.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-095/2562 ลว. 12/6/62

39 พวงหรีด พร>อมจัดส@ง จํานวน 1 พวง            1,500.00              1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร$) จํากัด 1,500.00             บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร$) จํากัด 1,500.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-096/2562 ลว. 12/2/62

40 หนังสือพิมพ$ส@วนกลาง บสย. ประจําเดือนมีนาคม 2562 3,755.00           3,755.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ@งโรฒณ$บริการ (2525) จํากัด 3,755.00             บริษัท รุ@งโรฒณ$บริการ (2525) จํากัด 3,755.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-098/2562 ลว. 12/2/62

41 ค@ารับรอง            3,000.00              3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สตาร$บัคส$ คอฟฟEF (ประเทศไทย) จํากัด 950.00                บริษัท สตาร$บัคส$ คอฟฟEF (ประเทศไทย) จํากัด 950.00                ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-099/2562 ลว. 12/2/62

42 เสื้อวินมอเตอร$ไซค$ จํานวน 30 ตัว 10,000.00 10,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางอรุณรัตน$ สมพิมพ$ 10,000.00           นางอรุณรัตน$ สมพิมพ$ 10,000.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-100/2562 ลว. 12/2/62

บริษัท ไทยเมลิ่งเซอร$วิส จํากัด 2,450,426.00       

บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมนเนจเม>นท$จํากัด 2,620,430.00       

44 แก>ไขพาร$ติชั่น 3,300.00           3,300.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โปรเฟล็กซ$ อินเตอร$เนชั่นแนล จํากัด 3,210.00             บริษัท โปรเฟล็กซ$ อินเตอร$เนชั่นแนล จํากัด 3,210.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-097/2562 ลว. 13/2/62

45 ค@ารับรอง 3,000.00           3,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ออเดรย$ กรุMป อินคอร$ปอเรชั่น จํากัด 2,614.00             บริษัท ออเดรย$ กรุMป อินคอร$ปอเรชั่น จํากัด 2,614.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-101/2562 ลว. 13/2/62

46 การบริการบํารุงรักษาอุปกรณ$เทียบเวลา NTP ระยะเวลา 1 ปE 41,400.00         41,344.80           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เทเลไซน$ (ไทยแลนด$) จํากัด 41,344.80           บริษัท เทเลไซน$ (ไทยแลนด$) จํากัด 41,344.80           ราคาต่ําสุด บร.013/2562 ลว. 13/2/62

บริษัท โรงพิมพ$ ล>านคํา จํากัด 321,000.00 ราคาต่ําสุด 1014/2562 ลว. 12/2/62
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
36 หมวกกันน็อคพร>อมติดสติกเกอร$ จํานวน 500 ใบ 350,000.00        347,750.00          

43

การจัดจ>างพิมพ$หนังสือแจ>งลูกค>าเรื่องการนําส@งข>อมูลเครดิตบู

โรของ บสย. ปE พ.ศ. 2562 จํานวน 620,000 ฉบับ      2,800,000.00        2,628,800.00

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส$ 

(e-bidding)

บริษัท ไทยเมลิ่งเซอร$วิส จํากัด 2,450,426.00       ราคาต่ําสุด บร.008/2562 ลว. 12/2/62



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กุมภาพันธ+ 2562
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วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ+ พ.ศ. 2562

47 ประชาสัมพันธ$ บสย. ผ@าน Line@ 98,500.00         98,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดิโทโลจี จํากัด 97,286.11           บริษัท ดิโทโลจี จํากัด 97,286.11           ราคาต่ําสุด บร.014/2562 ลว. 13/2/62

48 โตMะประชุม 2 ตัว , เก>าอี้สํานักงาน 8 ตัว 46,000.00         45,475.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โปรเฟล็กซ$ อินเตอร$เนชั่นแนล จํากัด 45,475.00 บริษัท โปรเฟล็กซ$ อินเตอร$เนชั่นแนล จํากัด 45,475.00 ราคาต่ําสุด 2005/2562 ลว. 13/2/62

49 การประชาสัมพันธ$ บสย. ผ@าน Line@ ระยะเวลา 1 ปE 98,500.00         97,286.11           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดิโทโลจี จํากัด 97,286.11           บริษัท ดิโทโลจี จํากัด 97,286.11           ราคาต่ําสุด บร.014/2562 ลว. 13/2/62

50 แผ@นกรองกันฝุLน PM 2.5 จํานวน 1000 ชิ้น 26,000.00         26,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายไกรวีรน$ ลีละพณิชย$ 5,875.00             นายไกรวีรน$ ลีละพณิชย$ 5,875.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-103/2562 ลว. 14/2/62

51 พวงหรีดพัดลม พร>อมจัดส@ง 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 บร.จซ. 1-106/2562 ลว. 14/2/62

52 ช@างถ@ายภาพ 4,000.00           4,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายสุขุม ปรีชาพานิช 4,000.00             นายสุขุม ปรีชาพานิช 4,000.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-107/2562 ลว. 14/2/62

53 ผลิตสติ๊กเกอร$โลโก> บสย. จํานวน 5000 ดวง 10,000.00         10,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Hermes Fishery Co.,Ltd 6,420.00             Hermes Fishery Co.,Ltd 6,420.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-111/2562 ลว. 14/2/62

54
ออกแบบและผลิต Backdrop พร>อมผลิต Mock up สําหรับ

งาน บสย. ก>าวสู@ปEที่ 28
99,000.00         99,000.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีเค แอดทิเวชั่น จํากัด 99,000.00           บริษัท ซีเค แอดทิเวชั่น จํากัด 99,000.00           ราคาต่ําสุด 1017/2562 ลว. 14/2/62

บริษัท ครีเอทีฟเกียร$ จํากัด 489,953.00

บริษัท การะเกด เอ็นเทอร$ เทนเม>นท$ จํากัด 577,800.00

56
การเช@าพื้นที่เปล@าสําหรับจัดงาน Money Expo 2019 

กรุงเทพมหานคร ณ อิมแพค เมืองทองธานี ขนาดพื้นที่ 50 

ตรม. ในวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562

481,500.00        481,500.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 481,500.00 บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 481,500.00 ราคาต่ําสุด 1016/2562 ลว. 15/2/62

บริษัท คัฟเวอร$แนนท$ จํากัด 187,250.00          

บริษัท จีเมเจอร$ จํากัด 214,000.00          
บริษัท คัฟเวอร$แนนท$ จํากัด 187,250.00          ราคาต่ําสุด 1018/2562 ลว. 15/2/62

บริษัท ครีเอทีฟเกียร$ จํากัด 489,953.00 ราคาต่ําสุด 1015/2562 ลว. 15/2/62

200,625.00          193,000.00        เสื้อโปโล บสย. สีขาว จํานวน 500 ตัว57
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
55

การจัดจ>างออร$กาไนเซอร$จัดกิจกรรมโครงการ “บสย. รักพี่

วิน”
490,000.00        533,876.50          
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58 ป[ายไวนิล จํานวน 5 ผืน 10,000.00         10,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อมิตี้ แอด จํากัด 7,276.00             บริษัท อมิตี้ แอด จํากัด 7,276.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-112/2562 ลว. 15/2/62

59 พวงมาลัย จํานวน 1 พวง 1,200.00           1,200.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร>านภาณุมาศ 1,200.00             ร>านภาณุมาศ 1,200.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-114/2562 ลว. 18/2/62

60 ค@ารับรอง 1,500.00           1,500.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Bakery Treasury Co.,Ltd 910.00                Bakery Treasury Co.,Ltd 910.00                ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-115/2562 ลว. 18/2/62

61 น้ําดื่ม จํานวน 10 โหล 550.00             550.00                
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายคุณารัตน$ รักตะจิตระการ 550.00                นายคุณารัตน$ รักตะจิตระการ 550.00                ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-116/2562 ลว. 18/2/62

บริษัท โดม ฮอลิเดย$ แทรเวิล เซอร$วิส จํากัด 282,150.00          

บริษัท โชคทวี ทัวร$ จํากัด 301,050.00          

63 พวงหรีด พร>อมจัดส@ง จํานวน 1 พวง 1,500.00           1,500.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร$) จํากัด 1,500.00             บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร$) จํากัด 1,500.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-113/2562 ลว. 20/2/62

บริษัท สยามแม็คโครง จํากัด (มหาชน) 11,036.00 บริษัท สยามแม็คโครง จํากัด (มหาชน) 11,036.00

เอเชียการไฟฟ[า 2,354.00 เอเชียการไฟฟ[า 2,354.00

บริษัท พีพี เซรามิค (รามอินทรา) จํากัด 750.00 บริษัท พีพี เซรามิค (รามอินทรา) จํากัด 750.00

65 พลาสติกกันกระแทก จํานวน 1 ม>วน 2,000.00                        2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)              1,750.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)              1,750.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-121/2562 ลว. 20/2/62

66 สมุดเสนอเซ็น จํานวน 1 เล@ม 500.00             500.00                
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 500.00                บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 500.00                ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-122/2562 ลว. 20/2/62

67 เครื่องเหลาดินสอ จํานวน 1 เครื่อง 1,000.00           1,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 260.00                บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 260.00                ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-123/2562 ลว. 20/2/62

กิจการค>าร@วม DGI ได>คะแนน 90

บริษัท ซีพีเอส คอนซัลทิ่ง จํากัด ได>คะแนน 83.33

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
62

การจ>างเหมาจัดทริปศึกษาดูงานการค้ําประกันสินเชื่อ สําหรับ

กลุ@มผู>ให>บริการสินเชื่อ SMEs ในต@างประเทศ ณ ประเทศ

สิงคโปร$

324,000.00        297,450.00          บริษัท โดม ฮอลิเดย$ แทรเวิล เซอร$วิส จํากัด 282,150.00          ราคาต่ําสุด 1019/2562 ลว. 22/2/62

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

กิจการค>าร@วม DGI 125,000,000.00    คะแนนรวมสูงสุด บร.011/2562 ลว. 20/2/62

ของใช>แพนทรีและของใช>ส@วนกลาง จํานวน 14 รายการ บร.จซ. 1-120/2562 ลว. 18/2/62ราคาต่ําสุด64

68
โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการค้ําประกันสินเชื่อ
128,400,000.00 149,332,250.00    

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส$ 

(e-bidding)

16,700.00         16,700.00           



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กุมภาพันธ+ 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย1อม

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

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ+ พ.ศ. 2562

69 นามบัตร จํานวน 1 กล@อง 400.00 400.00                
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว$ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 321.00                บริษัท วัน โอ ไฟว$ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 321.00                ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-124/2562 ลว. 20/2/62

บริษัท ดีลอยท$ ทู>ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา 

จํากัด
ได>คะแนน 90.68

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ได>คะแนน 71.20

บริษัท ฟeกท$ แอสโซซิเอท จํากัด ได>คะแนน 67.24

บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 203,300.00          

บริษัท อินเตอร$เช>นจ$ จํากัด 213,000.00          

72
จัดซื้อรถยนต$อเนกประสงค$ MPV ประจําตําแหน@งผู>จัดการ

ทั่วไป จํานวน 1 คัน
4,000,000.00     3,996,110.00       

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส$ 

(e-bidding)

บริษัท วรจักรยนต$ จํากัด 3,978,000.00 บริษัท วรจักรยนต$ จํากัด 3,978,000.00

ราคาต่ําสุด (มีผู>

ยื่นเสนอราคา

เพียงรายเดียว)

บร.012/2562 ลว.22/2/62

73 นามบัตร จํานวน 3 กล@อง 1,200.00           1,200.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว$ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 642.00 บริษัท วัน โอ ไฟว$ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 642.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-126/2562 ลว. 25/2/62

74 แจกันดอกไม>สด จํานวน 1 อัน 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 บร.จซ. 1-127/2562 ลว. 25/2/62

75 กระเช>าผลไม> จํานวน 4 กระเช>า 6,000.00           6,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู[ดแลนด$ซุปเปอร$มาร$เก็ต จํากัด 5,771.00             บริษัท ฟู[ดแลนด$ซุปเปอร$มาร$เก็ต จํากัด 5,771.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-129/2562 ลว. 25/2/62

76 กระเช>าผลไม> จํานวน 7 กระเช>า 10,500.00         10,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟู[ดรีเทล จํากัด 10,483.44           บริษัท เซ็นทรัลฟู[ดรีเทล จํากัด 10,483.44           ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-132/2562 ลว. 25/2/62

77 น้ําดื่ม            4,000.00              4,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)              1,770.00 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)              1,770.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-133/2562 ลว. 26/2/62

78 โปสเตอร$โครงสร>างสํานักงานเขต จํานวน 10 แผ@น 5,500.00 5,500.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ$ล>านคํา จํากัด 4,815.00             บริษัท โรงพิมพ$ล>านคํา จํากัด 4,815.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-134/2562 ลว. 26/2/62

บร.017/2562 ลว. 21/2/62ราคาต่ําสุด208,150.00          203,300.00        การบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร$แม@ข@าย 1 ปE

การจ>างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมโครงการพัฒนาและ

ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ําประกันสินเชื่อ 

(CGS)

70

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 203,300.00          71

บริษัท ดีลอยท$ ทู>ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด 9,500,000.00       คะแนนรวมสูงสุด บร.015/2562 ลว. 20/2/6210,700,000.00   8,308,512.00       
การจ>างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กุมภาพันธ+ 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย1อม

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

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ+ พ.ศ. 2562

79 การจ>างบริการโปรแกรม Biznews Professional  1 ปE 38,520.00 38,520.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บิสนิวส$ เอเอฟซี (ประเทศไทย) จํากัด 38,520.00           บริษัท บิสนิวส$ เอเอฟซี (ประเทศไทย) จํากัด 38,520.00           ราคาต่ําสุด บร.010/2562 ลว. 26/2/62

บริษัท ดีจริง ออโต> จํากัด 1,020,000.00

บริษัท กรุงไทยคาร$เร>นท$ แอนด$ ลีส จํากัด 

(มหาชน)
1,117,080.00

บริษัท คิว.ซี.ลิสซิ่ง จํากัด 401,250.00          

บริษัท ซินเนอร$เจติค ออโต> เพอร$ฟอร$มานซ$ 

จํากัด (มหาชน)
444,050.00          

82 โทรศัพท$เคลื่อนที่ จํานวน 2 เครื่อง 15,000.00         7,746.80             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟeต ซัพพลาย จํากัด 7,746.80 บริษัท เอ.เค ออฟฟeต ซัพพลาย จํากัด 7,746.80 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 2-021/2562 ลว. 27/2/62

83 พวงหรีด จํานวน 1 พวง 1,000.00           1,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร$) จํากัด 1,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร$) จํากัด 1,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-137/2562 ลว. 28/2/62

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร$วิส จํากัด 308,160.00

บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมเนจเมนท$แอนด$เซอร$วิสเซล จํากัด 410,880.00

บริษัท มันเดย$ครีเอชั่น จํากัด 139,956.00

บริษัท แนมอิท จํากัด 148,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
85

งานออกแบบและผลิตรายงานประจําปE 2561 ในรูปแบบซีดี 

จํานวน 200 ชุด
160,000.00        110,210.00          บริษัท มันเดย$ครีเอชั่น จํากัด 139,956.00 ราคาต่ําสุด 1020/2562 ลว.28/2/62

การจ>างพนักงานทําความสะอาด ชั้น 24 จํานวน 1 อัตรา 

ระยะเวลา 24 เดือน
84 บร.018/2562 ลว. 28/2/62

บริษัท คิว.ซี.ลิสซิ่ง จํากัด 401,250.00          ราคาต่ําสุด บร.1-006/2562 ลว. 27/2/62
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
422,650.00          500,000.00

เช@ารถยนต$อเนกประสงค$ MPV ระยะสั้น ประจําตําแหน@ง

กรรมการและผู>จัดการทั่วไป จํานวน 1 คัน 5 เดือน
81

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร$วิส จํากัด 308,160.00 ราคาต่ําสุด480,000.00        366,903.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท ดีจริง ออโต> จํากัด 1,020,000.00 ราคาต่ําสุด บร.016/2562 ลว. 26/2/62

การเช@ารถยนต$นั่งแบบอเนกประสงค$ประจําสํานักงานเขต

ภาคใต>ตอนบน จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน

80

1,500,000.00     1,129,920.00       

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส$ 

(e-bidding)


