
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1 เช�ารถตู
ปรับอากาศ พร
อมคนขับรถ จํานวน 6 คัน 1 วัน 10,800.00          10,800.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายเทวราช ทองเทพ 10,800.00         นายเทวราช ทองเทพ 10,800.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-314/2562 ลว. 4/6/62

2 ชุดตักบาตร จํานวน 25 ชุด 6,250.00            6,250.00              
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายณวัชร เอี่ยมวรศิริ 6,250.00           นายณวัชร เอี่ยมวรศิริ 6,250.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-315/2562 ลว. 4/6/62

3 ค�ารับรอง 5,000.00            5,000.00              
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห
างหุ
นส�วนจํากัด ลีโอซอร7 4,750.00           ห
างหุ
นส�วนจํากัด ลีโอซอร7 4,750.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-316/2562 ลว. 4/6/62

4 ชุดอุปกรณ7ฉุกเฉินสําหรับรถยนต7 2,500.00                          2,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายทนงศักดิ์ สังขภารี            2,200.00 นายทนงศักดิ์ สังขภารี              2,200.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-317/2562 ลว. 4/6/62

5 นามบัตร จํานวน 3 กล�อง 1,500.00                            642.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว7 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด              642.00 บริษัท วัน โอ ไฟว7 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด                642.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-319/2562 ลว. 5/6/62

6 กระเช
าผลไม
 จํานวน 2 กระเช
า 3,000.00                          3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูBดรีเทล จํากัด            2,986.07 บริษัท เซ็นทรัลฟูBดรีเทล จํากัด              2,986.07 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-320/2562 ลว. 5/6/62

7 ค�ารับรอง 3,000.00                          3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ลัคกี้ ภัตตาคาร              530.00 ลัคกี้ ภัตตาคาร                530.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-323/2562 ลว. 5/6/62

8 ค�าบริการถอดประกอบ พร
อมขนย
ายชุดโตCะทํางาน 3,500.00                          3,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายเพิ่มพูล จันทร7ทอง            3,500.00 นายเพิ่มพูล จันทร7ทอง              3,500.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-324/2562 ลว. 5/6/62

บริษัท ฟDน-แลนด7 สตูดิโอ จํากัด         299,065.00

บริษัท เฮลิแพด จํากัด         410,880.00

10
เช�าอาคารสํานักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2

ระยะเวลา 3 ปH
1,398,600.00      1,398,600.00        

การเช�า

อสังหาริมทรัพย7 

ข
อ 93 (2)

นายไชยศักดิ์  ลิ้มมงคล 1,398,600.00     นายไชยศักดิ์  ลิ้มมงคล 1,398,600.00       ราคาต่ําสุด บร.1-009/2562 ลว. 7/6/62

11 ค�ารับรอง 15,000.00          15,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ปรายระย
า ภูเก็ต จํากัด 10,200.00 บริษัท ปรายระย
า ภูเก็ต จํากัด 10,200.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-326/2562 ลว. 7/6/62

12 นามบัตร จํานวน 3 กล�อง 1,500.00            963.00                
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว7 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 963.00             บริษัท วัน โอ ไฟว7 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 963.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-328/2562 ลว. 7/6/62

13 ตรายาง จํานวน 1 อัน               500.00                 500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด7 ออฟฟDศ ซัพพลาย จํากัด              342.40 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด7 ออฟฟDศ ซัพพลาย จํากัด                342.40 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-330/2562 ลว. 7/6/62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

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

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

9
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟDน-แลนด7 สตูดิโอ จํากัดVDO Clip โฆษณาโครงการหมอหนี้ บสย.          299,065.00 ราคาต่ําสุด 1051-1/2562 ลว. 6/6/62300,000.00                   354,972.50



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

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

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

14 ปรับปรุงระบบ E-Document Management 99,000.00                      99,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายเศกสิทธิ์ พจมาร          99,000.00 นายเศกสิทธิ์ พจมาร            99,000.00 ราคาต่ําสุด บร. 1-010/2562 ลว. 10/6/62

บริษัท โฮม โปรดักส7 เซ็นเตอร7 จํากัด(มหาชน) 410.00             บริษัท โฮม โปรดักส7 เซ็นเตอร7 จํากัด(มหาชน) 410.00               

บริษัท เจสสิก
า แอดเซสเซอร7รี่ จํากัด 2,750.01           บริษัท เจสสิก
า แอดเซสเซอร7รี่ จํากัด 2,750.01             

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 130.01             บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 130.01               

บริษัท เอ็ม แอนด7 จี เครื่องเขียน จํากัด 261.00             บริษัท เอ็ม แอนด7 จี เครื่องเขียน จํากัด 261.00               

17 พวงหรีดดอกไม
สด 1,000.00            1,000.00              
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร
านดอกไม
จงกลณี 1,000.00           ร
านดอกไม
จงกลณี 1,000.00             ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-334/2562 ลว. 10/6/62

18 ตลับยาแคปซูล พร
อมสกรีนโลโก
 บสย. 90,000.00                      90,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท จีเอ็น อิมพอร7ต เอ็กพอร7ต จํากัด          83,460.00 บริษัท จีเอ็น อิมพอร7ต เอ็กพอร7ต จํากัด            83,460.00 ราคาต่ําสุด 1051/2562 ลว. 11/6/62

19 ออแกไนซ7 พิธีทําบุญสํานักงานเขตภาคเหนือตอนล�าง 93,000.00                      92,455.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท กูCด ไอเดีย ครีเอชั่น จํากัด          92,455.00 บริษัท กูCด ไอเดีย ครีเอชั่น จํากัด            92,455.00 ราคาต่ําสุด 1052/2562 ลว. 11/6/62

20
การบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร7แม�ข�าย Dell 

PowerEdge R510 ระยะเวลา 1 ปH
30,000.00                      28,355.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอ็นเตอร7ไพรส7 โซลูชั่น จํากัด          28,355.00 บริษัท วัน เอ็นเตอร7ไพรส7 โซลูชั่น จํากัด            28,355.00 ราคาต่ําสุด บร. 044/2562 ลว. 12/6/62

21 เช�าสนามฟุตบอล จํานวน 3 ครั้ง           12,000.00             12,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม
นท7 จํากัด            6,750.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม
นท7 จํากัด              6,750.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-329/2562 ลว. 12/6/62

22 สติ๊กเกอร7 บสย.             6,000.00               6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Hermes Fishery Co.,Ltd            4,815.00 Hermes Fishery Co.,Ltd              4,815.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-340/2562 ลว. 12/6/62

           1,943.25              1,943.25

             300.00                300.00

24 อุปกรณ7ตกแต�งสถานที่ 30,000.00          30,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ศูนย7พิมพ7ปBาย เอ็ม.ที.ดีไซน7 22,951.50         ศูนย7พิมพ7ปBาย เอ็ม.ที.ดีไซน7 22,951.50           ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-343/2562 ลว. 12/6/62

25 ค�าจัดทําเอกสาร จํานวน 500 ชุด 4,000.00                          4,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
หนึ่งถ�ายเอกสาร              665.00 หนึ่งถ�ายเอกสาร                665.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-344/2562 ลว. 12/6/62

26 ค�ารับรอง 25,000.00          25,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร
านอาหารบ
านไม
 21,755.00 ร
านอาหารบ
านไม
 21,755.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-345/2562 ลว. 12/6/62

บร.จซ. 1-342/2562 ลว. 12/6/6223 3,000.00            กระเช
าผลไม
 และการ7ดอวยพร
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
              3,000.00 ราคาต่ําสุด

15 4,500.00            

ตรายาง จํานวน 1 อัน และปากกาหมึกสีดํา จํานวน 12 ด
าม16 700.00              700.00                
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

4,500.00              
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
สายสัญญาณ HDMI และปุlมกด (Exit Switch) ราคาต่ําสุด

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-331/2562 ลว. 10/6/62

บร.จซ. 1-333/2562 ลว. 10/6/62

บริษัท ซิตี้มอลล7 กรุCป จํากัด บริษัท ซิตี้มอลล7 กรุCป จํากัด



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

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

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท คอฟฟHoทาเลนด7 จํากัด 425.00             บริษัท คอฟฟHoทาเลนด7 จํากัด 425.00               

ร
านฉีซุ�นลี่ 1,395.00           ร
านฉีซุ�นลี่ 1,395.00             

บริษัท ภัทรภิญโญ จํากัด 980.00             บริษัท ภัทรภิญโญ จํากัด 980.00               

โรงงานกล
วยตากบุปผา 1,400.00           โรงงานกล
วยตากบุปผา 1,400.00             

ร
านกpวยเตี๋ยวห
อยขา ริมน�านพิษณุโลก 2,197.00           ร
านกpวยเตี๋ยวห
อยขา ริมน�านพิษณุโลก 2,197.00             

บริษัท เมด ฟอร7 เม
าธ7 คาเฟl จํากัด 1,033.00           บริษัท เมด ฟอร7 เม
าธ7 คาเฟl จํากัด 1,033.00             

ร
านบิ๊กแบงค7 4,700.00           ร
านบิ๊กแบงค7 4,700.00             

28
จ
างเหมาติดตั้งสายสัญญาณเข
ากับอุปกรณ7เต
าระบบไฟฟBา

ระบบสายโทรศัพท7 และระบบสายคอมพิวเตอร7 ชั้น 18
16,000.00          15,996.50            

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ปสุตทชัย เมเนจเม
นท7 จํากัด 15,996.50         บริษัท ปสุตทชัย เมเนจเม
นท7 จํากัด 15,996.50           ราคาต่ําสุด 1053/2562 ลว. 13/6/62

29 เช�ารถตู
ปรับอากาศ พร
อมคนขับรถ 20,750.00                      20,544.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห
างหุ
นส�วนจํากัด รังทองทัวร7          20,544.00 ห
างหุ
นส�วนจํากัด รังทองทัวร7            20,544.00 ราคาต่ําสุด 1054/2562 ลว. 13/6/62

30 การบริการบํารุงรักษาเครื่องพับผนึกซอง ระยะเวลา 1 ปH 40,000.00                      39,590.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดาต
าโปรดักส7 ทอปปrง ฟอร7ม จํากัด          39,590.00 บริษัท ดาต
าโปรดักส7 ทอปปrง ฟอร7ม จํากัด            39,590.00 ราคาต่ําสุด บร. 048/2562 ลว. 14/6/62

บริษัท โอเพ�น เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)      1,269,000.00

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 1,391,101.65

32 กระเช
าผลไม
 จํานวน 1 กระเช
า 1,500.00                          1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูBดรีเทล จํากัด            1,266.27 บริษัท เซ็นทรัลฟูBดรีเทล จํากัด              1,266.27 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-347/2562 ลว. 14/6/62

33 ของใช
แพนทรีและรถยนต7 จํานวน 15 รายการ 20,900.00                      20,900.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห
างหุ
นส�วนจํากัด เปเปอร7 แอนด7 ออฟฟDศ โปรดักส7          17,810.15 ห
างหุ
นส�วนจํากัด เปเปอร7 แอนด7 ออฟฟDศ โปรดักส7            17,810.15 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-350/2562 ลว. 14/6/62

35 ค�ารับรอง 5,000.00                          5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
เสบียง by Lumkhong            3,950.00 เสบียง by Lumkhong              3,950.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-351/2562 ลว. 14/6/62

35 ค�ารับรอง 12,500.00                      12,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เทนยุ แกรนด7 จํากัด          12,493.86 บริษัท เทนยุ แกรนด7 จํากัด            12,493.86 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-352/2562 ลว. 17/6/62

35
การสํารวจความพึงพอใจ ความภักดี และความไม�พึงพอใจ

ของลูกค
าที่มีต�อ บสย. ปH 2562          500,000.00           489,159.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 497,574.00        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 497,574.00         ราคาต่ําสุด บร. 050/2562 ลว. 18/6/62

37 บริการบํารุงรักษาเว็บไซต7 บสย. 65,000.00          60,588.75            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ็ทเอ็กส7 จํากัด 60,588.75         บริษัท เอ็ทเอ็กส7 จํากัด 60,588.75           ราคาต่ําสุด บร. 051/2562 ลว. 19/6/62

ราคาต่ําสุด27
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บร.จซ. 1-346/2562 ลว. 12/6/62

บร. 049/2562 ลว. 14/6/6231 ระบบตรวจสอบและปBองกันไวรัสคอมพิวเตอร7 1,400,000.00              1,395,500.00

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส7 

(e-bidding)

บริษัท โอเพ�น เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)        1,269,000.00 ราคาต่ําสุด

21,000.00          21,000.00            ค�ารับรอง



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

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

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

38 กระเช
าผลไม
 จํานวน 3 กระเช
า 4,500.00                          4,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูBดรีเทล จํากัด            4,481.02 บริษัท เซ็นทรัลฟูBดรีเทล จํากัด              4,481.02 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-353/2562 ลว. 19/6/62

39 เค
กวันเกิด 2,000.00                          2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟูBด จํากัด              948.00 บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟูBด จํากัด                948.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-355/2562 ลว. 19/6/62

40.1 ค�ารับรอง 38,150.00-          -           37,948.15
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เทนยุ แกรนด7 จํากัด -        39,638.28 บริษัท เทนยุ แกรนด7 จํากัด -          39,638.28 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-352/2562 ลว. 17/6/63

41 กล�องฝากเก็บเอกสาร จํานวน 200 ใบ 8,000.00                          5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย7ศรีไทย จํากัด (มหาชน)            5,000.00 บริษัท ทรัพย7ศรีไทย จํากัด (มหาชน)              5,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-358/2562 ลว. 19/6/62

42 กระดาษโนCตกาวในตัว จํานวน 90 แพ็ค 5,800.00                          5,599.74
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)            5,599.74 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)              5,599.74 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-359/2562 ลว. 19/6/62

นางจิราภรณ7 รอดศิริ            3,000.00 นางจิราภรณ7 รอดศิริ              3,000.00

บริษัท กิ๊ฟเก�มอลล7 จํากัด              909.50 บริษัท กิ๊ฟเก�มอลล7 จํากัด                909.50

44 แบตเตอรี่โทรศัพท7เคลื่อนที่ 600.00                              600.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อินเตอร7เนชั่นแนลเพอร7เฟคอัลไลแอนซ7 จํากัด              579.13 บริษัท อินเตอร7เนชั่นแนลเพอร7เฟคอัลไลแอนซ7 จํากัด                579.13 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-361/2562 ลว. 19/6/62

45 เสื้อเหลืองสไตล7ล
านนา จํานวน 2 ตัว 2,400.00                          2,400.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
แสงระวี มะเทวิน            2,400.00 แสงระวี มะเทวิน              2,400.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-362/2562 ลว. 19/6/62

46
แบบทดสอบ Personality and Job Preferences

Inventory
48,150.00                      48,150.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จํากัด          48,150.00 บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จํากัด            48,150.00 ราคาต่ําสุด 1055/2562 ลว. 20/6/62

47 เครื่องแบบพนักงานชายและหญิง 8,000.00                          8,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร7 นาว จํากัด            7,704.00 บริษัท เพาเวอร7 นาว จํากัด              7,704.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-363/2562 ลว. 20/6/62

48 หนังสือพิมพ7ประจําส�วนกลาง เดือนกรกฎาคม 2,540.00                          2,540.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ�งโรฒน7บริการ (2525) จํากัด            2,540.00 บริษัท รุ�งโรฒน7บริการ (2525) จํากัด              2,540.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-364/2562 ลว. 20/6/62

49 เช�ารถบัสปรับอากาศ 30,000.00                      26,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โดม ฮอลิเดย7 เทรเวิล เซอร7วิส จํากัด          26,000.00 บริษัท โดม ฮอลิเดย7 เทรเวิล เซอร7วิส จํากัด            26,000.00 ราคาต่ําสุด 1056/2562 ลว. 24/6/62

นางจิราภรณ7 รอดศิริ            3,000.00 นางจิราภรณ7 รอดศิริ              3,000.00

บริษัท 199 เซรามิค แอนด7 ค็อลเลทิเบิล จํากัด            1,000.00 บริษัท 199 เซรามิค แอนด7 ค็อลเลทิเบิล จํากัด              1,000.00
ของที่ระลึก จํานวน 16 ชุด50 5,000.00                          5,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

43

ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-368/2562 ลว. 24/6/62

ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-360/2562 ลว. 19/6/62ของที่ระลึก จํานวน 16 ชุด 5,000.00                          5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

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

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท ทีโออาร7 คอมพิวติ้ง จํากัด         249,310.00

บริษัท เมโทร ยูนิเวอร7แซล ซิสเต็ม แอนด7 เทคโนโลยี

 จํากัด
        230,050.00

บริษัท โคเวอร7สเปซ จํากัด         250,000.00

52 ตรายางหมึกในตัว จํานวน 1 อัน 500.00                              480.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)              480.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)                480.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-369/2562 ลว. 25/6/62

53 โช
คแกนไฮโดลิคเก
าอี้ 2,000.00                          2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายเพิ่มพูล จันทร7ทอง            2,000.00 นายเพิ่มพูล จันทร7ทอง              2,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-371/2562 ลว. 25/6/62

54
การบริการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สํานักงานใหญ� 

บสย. ระยะเวลา 1 ปH
86,000.00                      85,600.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สตาร7ลิ้งค7 (ประเทศไทย) จํากัด          85,600.00 บริษัท สตาร7ลิ้งค7 (ประเทศไทย) จํากัด            85,600.00 ราคาต่ําสุด บร. 053/2562 ลว. 27/6/62

บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด         315,650.00

บริษัท วัน เอ็นเตอร7ไพรส7 โซลูชั่น จํากัด         439,235.00

56 เขียนบทความโครงการหมอหนี้ บสย. 14,000.00                      14,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวกัยลภรณ7  พิบูลกนกธํารง          14,000.00 นางสาวกัยลภรณ7  พิบูลกนกธํารง            14,000.00 ราคาต่ําสุด 1057/2562 ลว. 27/6/62

57 พวงหรีด 2,000.00                          2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร7) จํากัด            2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร7) จํากัด              2,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-376/2562 ลว. 27/6/62

บริษัท วินเซ็นท7 มาร7เก็ตติ้ง จํากัด         274,455.00

บริษัท พรีเมี่ยม 360 จํากัด         341,544.00

59 นามบัตร 25,800.00                      18,404.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว7 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด          18,404.00 บริษัท วัน โอ ไฟว7 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            18,404.00 ราคาต่ําสุด 1059/2562 ลว. 28/6/62

บริษัท อินเตอร7ฟDนส7 แอดไวเซอรี่ จํากัด            1,765,500.00

บริษัท เค แอนด7 โอ ซิสเต็มส7 แอนด7 คอนซัลติ้ง จํากัด 1,959,395.93

บริษัท ไพรเออร7 โซลูชั่น จํากัด 2,214,900.00

60
การพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ (Financial 

Budgeting)
2,350,000.00              2,086,500.00

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส7 

(e-bidding)

บริษัท อินเตอร7ฟDนส7 แอดไวเซอรี่ จํากัด        1,765,500.00

          307,999.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วินเซ็นท7 มาร7เก็ตติ้ง จํากัด          262,257.00 ราคาต่ําสุด 1058/2562 ลว. 28/6/62กระเป}าผ
าร�มแบบพับได
 พร
อมสกรีนโลโก
 บสย.58 456,000.00         

บร. 054/2562 ลว. 27/6/62ราคาต่ําสุดบริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด          315,650.00
การบริการบํารุงรักษาระบบซอฟต7แวร7สํารองข
อมูล 

(Symantec backup Exec) ระยะเวลา 1 ปH
55

          249,770.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
51

340,000.00                   388,142.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

การบริการบํารุงรักษาโปรแกรมตรวจสอบและบริหาร

จัดการช�องโหว�ด
านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ระยะเวลา 1 ปH
250,000.00         

บริษัท เมโทร ยูนิเวอร7แซล ซิสเต็ม 

แอนด7 เทคโนโลยี จํากัด
         230,050.00 ราคาต่ําสุด บร. 052/2562 ลว. 25/6/62

คะแนนรวม

สูงสุด
บร. 055/2562 ลว. 28/6/62



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

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

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร7ฟDนส7แอดไวเซอรี่ จํากัด 1,926,000.00

บริษัท ไพรเออร7 โซลูชั่น จํากัด 1,690,600.00

บริษัท เอไจล7 แร็พ จํากัด 1,646,195.00

บริษัท โกอิ้งเจ็ส จํากัด 1,282,930.00

บริษัท ทูเฟลโลส7 เน็ตเวิร7ค แอนด7 ดีไซน7 จํากัด 1,579,679.58

บริษัท จีเนียส-ทรี จํากัด 1,790,000.00

บริษัท เค แอนด7 โอ ซิสเต็มส7 แอนด7 คอนซัลติ้ง จํากัด 1,659,459.39

บริษัท อัลฟlา-บี คอมพ7แอนด7ลิงค7 จํากัด 1,416,680.00

คะแนนรวม

สูงสุด
บริษัท โกอิ้งเจ็ส จํากัด        1,282,930.00การพัฒนาระบบ e-Dataset Reporting61 บร. 056/2562 ลว. 28/6/62

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส7 

(e-bidding)

2,000,000.00              1,936,700.00


