
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1 การจ�างบริการบํารุงรักษาอุปกรณ�จัดเก็บข�อมูลภายนอก 1 ป� 38,000.00         37,450.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 37,450.00        บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 37,450.00        ราคาต่ําสุด บร. 019/2562 ลว. 1/3/62

2 พวงหรีด พร�อมจัดส8ง จํานวน 1 พวง 2,000.00           2,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร�านดอกอ�อ (เบญ) 2,000.00          ร�านดอกอ�อ (เบญ) 2,000.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-136/2562 ลว. 5/3/62

3 ค8าเช8าสนามแบดมินตัน ประจําเดือนกุมภาพันธ�  3 ครั้ง 1,440.00           1,440.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร�ทแบดคณัสนันท� 1,080.00          คอร�ทแบดคณัสนันท� 1,080.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-138/2562 ลว. 5/3/62

4 น้ําดื่ม จํานวน 25 โหล 1,500.00                        1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายคุณารัตน�  รักตะจิตระการ           1,375.00 นายคุณารัตน�  รักตะจิตระการ           1,375.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-140/2562 ลว. 5/3/62

5 การจ�างบริการบํารุงรักษาอุปกรณ� Switch  1 ป� 43,000.00                    42,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท เมโทร ยูนิเวอร�แซล ซิสเต็ม แอนด� 

เทคโนโลยี จํากัด
        42,800.00

บริษัท เมโทร ยูนิเวอร�แซล ซิสเต็ม แอนด� 

เทคโนโลยี จํากัด
        42,800.00 ราคาต่ําสุด บร. 020/2562 ลว. 5/3/62

6
การจัดจ�างบริการบํารุงรักษาระบบเครือข8ายไร�สาย (WIFI) 

ระยะเวลา 1 ป�
48,000.00                    47,615.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไบรท�ไซต� โซลูชั่น จํากัด         47,615.00 บริษัท ไบรท�ไซต� โซลูชั่น จํากัด         47,615.00 ราคาต่ําสุด บร. 021/2562 ลว. 5/3/62

7
ออกแบบและผลิตอุปกรณ�สําหรับใช�ในกิจกรรมแสดงความ

ขอบคุณประธานกรรมการ บสย.
15,000.00                    12,840.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีเค แอคทิเวชั่น จํากัด         12,840.00 บริษัท ซีเค แอคทิเวชั่น จํากัด         12,840.00 ราคาต่ําสุด 1021/2562 ลว. 6/3/62

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 2,000.00          วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 2,000.00          

ลายไทย 550.00            ลายไทย 550.00            

บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร�) จํากัด           3,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร�) จํากัด           3,000.00

บริษัท เซ็นทรัลฟูOดรีเทล จํากัด           2,394.00 บริษัท เซ็นทรัลฟูOดรีเทล จํากัด           2,394.00

10 กระเช�าผลไม� จํานวน 1 กระเช�า          10,500.00            10,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูOดรีเทล จํากัด           9,924.03 บริษัท เซ็นทรัลฟูOดรีเทล จํากัด           9,924.03 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-146/2562 ลว. 7/3/62

11 สมุดเสนอเซ็น จํานวน 1 เล8ม 1,000.00           1,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 570.00            บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 570.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-147/2562 ลว. 7/3/62

12 กระเช�าผลไม� จํานวน 1 กระเช�า 1,500.00           1,500.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูOดแลนด�ซุปเปอร�มาร�เก็ต จํากัด 1,497.50          บริษัท ฟูOดแลนด�ซุปเปอร�มาร�เก็ต จํากัด 1,497.50          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-148/2562 ลว. 7/3/62

13 แปลรายงานประจําป� 2561 ฉบับภาษาไทยเปPนภาษาอังกฤษ 90,000.00         88,810.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห�างหุ�นส8วนจํากัด แกรนด� เมอร�แคนไทล� 88,810.00        ห�างหุ�นส8วนจํากัด แกรนด� เมอร�แคนไทล� 88,810.00        ราคาต่ําสุด 1022/2562 ลว. 8/3/62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มีนาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

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

วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

8 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-143/2562 ลว. 7/3/62

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
             7,800.00           7,800.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
3,000.00             3,000.00           พระพุทธรูป พร�อมกล8อง

แจกันดอกไม�สด 1 อัน และของที่ระลึก 6 ชิ้น ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-145/2562 ลว. 7/3/629



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มีนาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

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

วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

14 External Harddisk และอุปกรณ�ต8อพ8วง 40,000.00                    39,943.10
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด         39,943.10 บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด         39,943.10 ราคาต่ําสุด 1023/2562 ลว. 8/3/62

15 กระดาษสีถ8ายเอกสาร จํานวน 25 แพ็ค 6,250.00           5,199.99             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 5,199.99          บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 5,199.99          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-149/2562 ลว. 11/3/62

16 ค8ารับรอง 20,000.00         20,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไก8ตะกร�า จํากัด 20,000.00        บริษัท ไก8ตระกร�า จํากัด 20,000.00        ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-150/2562 ลว. 11/3/62

17 ค8ารับรอง 5,000.00           5,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 3,890.00          

บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน)
3,890.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-151/2562 ลว. 11/3/62

18 ลูกวอลเล8ย�บอล จํานวน 2 ลูก 4,000.00           4,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร�ต คอมเพล็กซ� จํากัด 2,550.00          บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร�ต คอมเพล็กซ� จํากัด 2,550.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-152/2562 ลว. 12/3/62

19 ค8าเช8าสนามฟุตบอล จํานวน 2 ครั้ง            9,000.00              9,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม�นท� จํากัด           5,250.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม�นท� จํากัด           5,250.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-154/2562 ลว. 12/3/62

20 ของที่ระลึก จํานวน 100 ชิ้น            5,000.00              5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทย (ปOาปุOม)           4,200.00 วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทย (ปOาปุOม)           4,200.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-155/2562 ลว. 12/3/62

21 ผลิตหนังสือ "เทคนิคคู8มือกู�เงินฉบับ SMEs" จํานวน 500 เล8ม 75,000.00         72,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอนเนคท� กรุaป จํากัด 72,500.00        บริษัท คอนเนคท� กรุaป จํากัด 72,500.00        ราคาต่ําสุด 1024/2562 ลว. 13/3/62

22 ชั้นวางของ จํานวน 1 ตัว 2,000.00           2,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร�เซ็นเตอร� จํากัด (มหาชน) 599.00            

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร�เซ็นเตอร� จํากัด 

(มหาชน)
599.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-159/2562 ลว. 14/3/62

23 พวงหรีด จํานวน 1 พวง 1,000.00           1,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แคทลียา ฟลอริสท� จํากัด 1,000.00          บริษัท แคทลียา ฟลอริสท� จํากัด 1,000.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-160/2562 ลว. 14/3/62

24 อุปกรณ�การถวายเครื่องราชสักการะ จํานวน 5 รายการ 15,000.00         15,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร�านศรีวันชาติ 14,124.00        ร�านศรีวันชาติ 14,124.00        ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-162/2562 ลว. 14/3/62

25
เช8ารถยนต�นั่ง 4 ประตู ประจําตําแหน8งผู�ช8วยผู�จัดการทั่วไป

 ระยะสั้น จํานวน 3 คัน ระยะเวลา 18/3/62 - 1/4/62
95,000.00         89,880.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คิว.ซี.ลิสซิ่ง จํากัด 89,880.00        บริษัท คิว.ซี.ลิสซิ่ง จํากัด 89,880.00        ราคาต่ําสุด 1025/2562 ลว. 15/3/2562
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มีนาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

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

วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

26 กล8องฝากเก็บเอกสาร จํานวน 250 ใบ 10,000.00         6,250.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย�ศรีไทย จํากัด (มหาชน) 6,250.00          บริษัท ทรัพย�ศรีไทย จํากัด (มหาชน) 6,250.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-163/2562 ลว. 15/3/62

27 แจกันดอกไม� 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. 1-167/2562 ลว. 18/3/62

28 กระเช�าผลไม� จํานวน 2 กระเช�า 3,000.00                        3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูOดรีเทล จํากัด           2,828.54 บริษัท เซ็นทรัลฟูOดรีเทล จํากัด           2,828.54 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-169/2562 ลว. 19/3/62

บริษัท เซ็นทรัลฟูOดรีเทล จํากัด             540.00 บริษัท เซ็นทรัลฟูOดรีเทล จํากัด             540.00

บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด             480.00 บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด             480.00

บริษัท แวนวีไอพีฟอร�ยู จํากัด           4,000.00 บริษัท แวนวีไอพีฟอร�ยู จํากัด           4,000.00

Lalanta Khlong Six           3,000.00 Lalanta Khlong Six           3,000.00

30 อุปกรณ�สํานักงาน ปลั๊กพ8วงไฟฟOา, สาย VGA, สาย LAN 10,000.00         9,801.20             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอ็นเตอร�ไพรส� โซลูชั่น จํากัด 9,801.20 บริษัท วัน เอ็นเตอร�ไพรส� โซลูชั่น จํากัด 9,801.20 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 2-022/2562 ลว. 19/3/62

31 เครื่องสแกนเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง          55,000.00            52,430.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค. ออฟฟlต ซัพพลาย จํากัด 52,430.00        บริษัท เอ.เค. ออฟฟlต ซัพพลาย จํากัด 52,430.00        ราคาต่ําสุด 2006/2562 ลว. 19/3/62

บริษัท ทีวีอาร�อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด       374,500.00

บริษัท คิงส� คอลเลคชั่นส� (1989) จํากัด       400,000.00

33 การบริการบํารุงรักษาระบบ CCTV  ระยะเวลา 1 ป� 22,000.00                    21,400.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอ็นเตอร�ไพรส� โซลูชั่น จํากัด         21,400.00 บริษัท วัน เอ็นเตอร�ไพรส� โซลูชั่น จํากัด         21,400.00 ราคาต่ําสุด บร. 022/2562 ลว. 20/3/62

บริษัท ดีมีเตอร� ไอซีที จํากัด 498,085.00      

บริษัท เน็ตเวย� คอมมูนิเคชั่น จํากัด 542,757.50      

35 เสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ� จํานวน 1200 ตัว 420,000.00                364,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

ร�านภูฟOา (ในกองทุนพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดาน)
      364,800.00

ร�านภูฟOา (ในกองทุนพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดาน)
      364,800.00 ราคาต่ําสุด 1027/2562 ลว. 20/3/62

36 ช8างภาพ พร�อมอุปกรณ� ฉาก ไฟ และช8างแต8งหน�า 25,000.00                    25,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายณัฎพงษ�  ธนวิบูลย�         22,000.00 นายณัฎพงษ�  ธนวิบูลย�         22,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-168/2562 ลว. 20/3/60

บริษัท เค คาร�เรนทอล จํากัด 487,920.00      

บริษัท คิว.ซี.ลิสซิ่ง จํากัด 494,340.00      

29 10,500.00                    10,500.00

บริษัท ดีมีเตอร� ไอซีที จํากัด

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท ทีวีอาร�อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด       374,500.00

34
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
1026/2562 ลว. 20/3/62ราคาต่ําสุด

         387,250.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร. 023/2562 ลว. 20/3/6232 เสื้อแจ็คเก็ต บสย. จํานวน 500 ตัว 380,000.00       

เครื่องดื่มเกลือแร8, เช8ารถตู�, และเช8าองค�ประกอบในการ

เชียร�กีฬา

บริษัท เค คาร�เรนทอล จํากัด 487,920.00      ราคาต่ําสุด บร. 1-007/2562 ลว. 21/3/62

499,000.00       575,633.25         

37
การเช8ารถยนต�นั่ง 4 ประตู ประจําตําแหน8งผู�ช8วยผู�จัดการ

ทั่วไป จํานวน 3 คัน ระยะเวลา 4 เดือน

ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-171/2562 ลว. 19/3/62

บริการ Google G-Suite

500,000.00       491,130.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

498,085.00      



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มีนาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

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

วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

บริษัท คัฟเวอร�แนนท� จํากัด 385,200.00      

บริษัท บอล สปอร�ต จํากัด 449,400.00      

39
เช8าสถานที่จัดอบรมผู�ประกอบการ SMEs (TCG-Financial 

Literacy)
17,000.00         17,000.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ 

ในพระราชูปถัมภ�ฯ
17,000.00        

มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ 

ในพระราชูปถัมภ�ฯ
17,000.00        ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-173/2562 ลว. 21/3/62

40 กระเช�าผลไม� จํานวน 6 กระเช�า 12,000.00         12,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูOดรีเทล จํากัด 11,916.71        บริษัท เซ็นทรัลฟูOดรีเทล จํากัด 11,916.71        ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-175/2562 ลว. 21/3/62

41 หมวกกันน็อค จํานวน 50 ใบ 14,000.00         14,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร�านเปuงมอเตอร�ไซด� 14,000.00        ร�านเปuงมอเตอร�ไซด� 14,000.00        ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-176/2562 ลว. 21/3/62

42
แผ8นพับโครงการค้ําประกันสินเชื่อ รายย8อยสร�างอาชีพ 

(Micro3) 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 1029/2562 ลว. 22/3/62

43 เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง 4,500.00                        4,290.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)           4,290.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)           4,290.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-177/2562 ลว. 22/3/62

44 กระเช�าผลไม� จํานวน 6 กระเช�า 10,500.00                    10,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูOดรีเทล จํากัด         10,328.66 บริษัท เซ็นทรัลฟูOดรีเทล จํากัด         10,328.66 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-178/2562 ลว. 22/3/62

45 ค8ารับรอง 1,500.00           1,500.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 837.00

บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน)
837.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-179/2562 ลว. 22/3/62

46 หนังสือพิมพ�ส8วนกลาง บสย. ประจําเดือนเมษายน            3,150.00              3,150.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ8งโรฒณ�บริการ (2525) จํากัด           3,150.00 บริษัท รุ8งโรฒณ�บริการ (2525) จํากัด           3,150.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-182/2562 ลว. 25/3/62

47 เครื่องแบบปกติขาว จํานวน 2 ชุด          12,000.00            10,700.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรงสมัยนนทบุรี จํากัด         10,700.00 บริษัท ทรงสมัยนนทบุรี จํากัด         10,700.00 ราคาต่ําสุด 1030/2562 ลว. 26/3/62

48 นามบัตร จํานวน 42 กล8อง 16,450.00         16,450.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว� ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 9,202.00          บริษัท วัน โอ ไฟว� ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 9,202.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-174/2562 ลว. 26/3/62

49 ซ8อมแซมเก�าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 2,200.00           2,200.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โปรแฟล็กซ� อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด 2,140.00          

บริษัท โปรแฟล็กซ� อินเตอร�เนชั่นแนล 

จํากัด
2,140.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-185/2562 ลว. 26/3/62

50 ขนมไทย จํานวน 2 ชุด 32,500.00         32,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร�านขนมบ�านขวัญ 30,225.00        ร�านขนมบ�านขวัญ 30,225.00        ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-186/2562 ลว. 26/3/62

บริษัท คัฟเวอร�แนนท� จํากัด 385,200.00      ราคาต่ําสุด 1028/2562 ลว. 21/3/62
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
386,000.00       417,300.00         เสื้อโปโล บสย. สีน้ําเงิน จํานวน 1200 ตัว38



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มีนาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

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

วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

บริษัท วราภรณ� สมพงษ� ฟูOดส� จํากัด 2,900.00          บริษัท วราภรณ� สมพงษ� ฟูOดส� จํากัด 2,900.00          

นายนัฐวุฒิ  เปลี่ยนสะอาด 250.00            นายนัฐวุฒิ  เปลี่ยนสะอาด 250.00            

Hermes Fishery Co.,Ltd. 1,284.00          Hermes Fishery Co.,Ltd. 1,284.00          

52 พวงหรีด พร�อมจัดส8ง 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. 1-189/2562 ลว. 26/3/62

บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 495,838.00      

บริษัท วัน เอ็นเตอร�ไพรส� โซลูชั่น จํากัด 517,773.00      

บริษัท วัน เอ็นเตอร�ไพรส� โซลูชั่น จํากัด 228,102.60      

บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จํากัด 249,384.90      

บริษัท เปเปอร�สเปซ (ประเทศไทย) จํากัด 480,000.00      

บริษัท ไอแลมพ� อาร�คิเทคแอนด�ดีไซน� จํากัด 567,100.00      

56 นามบัตร จํานวน 16 กล8อง            7,400.00              7,400.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว� ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 3,424.00          บริษัท วัน โอ ไฟว� ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 3,424.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-191/2562 ลว. 28/3/62

57 ค8ารับรอง 5,000.00           5,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คําปxน ไก8ย8าง 4,649.00          คําปxน ไก8ย8าง 4,649.00          ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-192/2562 ลว. 28/3/62

58 ผลิตปOาย Mock Up จํานวน 3 อัน 3,000.00           3,000.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Hermes Fishery Co.,Ltd. 914.85            Hermes Fishery Co.,Ltd. 914.85            ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-193/2562 ลว. 28/3/62

ร�านดอกไม� (ปากคลองตลาด) 760.00            ร�านดอกไม� (ปากคลองตลาด) 760.00            

ร�านภาณุมาศ 6,500.00          ร�านภาณุมาศ 6,500.00          

60 คอมพิวเตอร� Apple iMac จํานวน 1 เครื่อง 67,500.00         67,303.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 67,303.00 บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 67,303.00 ราคาต่ําสุด 2008/2562 ลว. 29/3/62

61 ฮาร�ดดิสก� IBM DS3512 พร�อมติดตั้ง จํานวน 1 อัน 35,000.00         34,882.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 34,882.00 บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 34,882.00 ราคาต่ําสุด 2009/2562 ลว. 29/3/62

62
พัฒนาคอนเทนต� เพื่อสร�างการรับรู�และการมีส8วนร8วมทาง

เฟสบุaค บสย. ผ8านโครงการค้ําประกันสินเชื่อต8างๆ ของ 

บสย.

         98,000.00            98,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ยูบิ เวอร�ซิตี้ จํากัด 98,000.00        บริษัท ยูบิ เวอร�ซิตี้ จํากัด 98,000.00        ราคาต่ําสุด บร. 027/2562 ลว. 29/3/62

จอมอนิเตอร� จํานวน 51 จอ54        230,000.00          259,207.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอ็นเตอร�ไพรส� โซลูชั่น จํากัด 228,102.60      ราคาต่ําสุด 2007/2562 ลว. 26/3/62

Software License  จํานวน 16 License53        498,000.00          512,139.45
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บร. 024/2562 ลว. 26/3/62ราคาต่ําสุดบริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด

ค8ารับรอง และปOายไวนิล51            6,500.00              6,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-188/2562 ลว. 26/3/62

บร.จซ. 1-194/2562 ลว. 29/3/62

480,000.00      ราคาต่ําสุด บร. 026/2562 ลว. 27/3/62

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
             8,000.00

55        500,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
         523,550.00 บริษัท เปเปอร�สเปซ (ประเทศไทย) จํากัดสํารวจพื้นที่การใช�งานสํานักงานใหญ8 บสย. ชั้น 16-18

495,838.00      

           8,000.00
ดอกไม�และอุปกรณ�เพื่อจัดกิจกรรมรดน้ําขอพรจากผู�บริหาร

เนื่องในวันสงกรานต�
59 ราคาต่ําสุด
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งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มีนาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

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

วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

บริษัท ไพร�ซวอเตอร�เฮาส�คูเปอร�ส คอนซัลติ้ง

(ประเทศไทย) จํากัด

ได�คะแนน 97.30

กิจการค�าร8วม (Consortium) ระหว8างบริษัท 

เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท

 บริดจ� คอนซัลติ้ง จํากัด

ได�คะแนน 88.65

กิจการค�าร8วม (Consortium) ในนาม “กลุ8มที่

ปรึกษาบริษัท เออีซี แอดไวซอรี่ (ประเทศไทย)

 จํากัดร8วมกับบริษัท เฮย�กรุaป จํากัด”

ได�คะแนน 83.38

63
บริษัท ไพร�ซวอเตอร�เฮาส�คูเปอร�ส คอน

ซัลติ้ง(ประเทศไทย) จํากัด
23,300,000.00  

การจ�างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

คะแนนรวม

สูงสุด
บร.025/2562 ลว.29/3/6225,000,000.00   26,205,000.00     

จัดจ�างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร� ป� 2563 แผนยุทธศาสตร�ระยะกลาง     ป� 

2563-2567 แผนปฏิบัติการ แผนการปรับโครงสร�างองค�กร

 และแผนพัฒนาบุคลากร


