
วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1 เช่าสนามฟุตบอล คร้ังที่ 1 3,000.00              3,000.00              
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม้นท์ จ ากดั 2,250.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม้นท์ จ ากดั 2,250.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-325/2563 ลว. 1/7/63

2 ประชาสัมพันธ์ บสย. จ านวน 1 งาน 450,000.00                      450,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั       450,000.00 บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั       450,000.00 ราคาต่ าสุด 1039/2563 ลว. 2/7/63

ร้านบานเย็นพานิช             100.00 ร้านบานเย็นพานิช            100.00

ร้านธงอารีรัตน์           3,424.00 ร้านธงอารีรัตน์          3,424.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ ากดั     1,950,000.00

บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากดั     1,972,000.00

5 พวงหรีด จ านวน 1 พวง 1,500.00                            1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั           1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั          1,500.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-329/2563 ลว. 3/7/63

6 พวงหรีด จ านวน 1 พวง 2,000.00                            2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านพวงหรีดธรรมะ           2,000.00 ร้านพวงหรีดธรรมะ          2,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-331/2563 ลว. 3/7/63

7 พวงหรีด จ านวน 1 พวง 1,500.00                            1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั           1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั          1,500.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-332/2563 ลว. 8/7/63

8 เคร่ืองเขียนและอปุกรณ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ 4,750.00                            3,845.02
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)           3,845.02 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)          3,845.02 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-333/2563 ลว. 8/7/63

9 เช่าสนามฟุตบอล คร้ังที่ 2               3,000.00               3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม้นท์ จ ากดั 3,000.00          บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม้นท์ จ ากดั 3,000.00         ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-334/2563 ลว. 8/7/63

10 เช่าสนามบาสเกตบอล คร้ังที่ 1               6,400.00               6,400.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซอคเกอ้ร์โปร แบงค์ค๊อกซ์ จ ากดั 2,400.00          บริษัท ซอคเกอ้ร์โปร แบงค์ค๊อกซ์ จ ากดั 2,400.00         ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-335/2563 ลว. 8/7/63

11 พระบรมฉายาลักษณ์ จ านวน 3 รูป 6,000.00                            6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านธงอารีรัตน์           1,926.00 ร้านธงอารีรัตน์          1,926.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-338/2563 ลว. 9/7/63

12 ขาต้ังทีวี จ านวน 3 อนั 48,000.00                          48,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านสรธัญ2008         48,000.00 ร้านสรธัญ2008        48,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 2-026/2563 ลว. 9/7/63

13 ราวไม้แขวงเส้ือ จ านวน 4 อนั และถังขยะ จ านวน 6 อนั 10,500.00             10,500.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 6,054.00          บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 6,054.00         ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-341/2563 ลว. 10/7/63

14 พวงหรีด จ านวน 1 พวง 2,000.00                            2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั           2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั          2,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-343/2563 ลว. 10/7/63

จัดซ้ือซอฟท์แวร์ Patch and Desktop Management4 2,000,000.00                  3,149,812.50

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ ากดั    1,950,000.00 ราคาต่ าสุด บง. 059/2563 ลว. 2/7/63

บง.จซ. 1-328/2563 ลว. 2/7/63อปุกรณ์ส าหรับจัดงานพิธี จ านวน 9 รายการ 1,500.00                            1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ าสุด

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิดัสเตรียล จ ากดั       307,785.50

บริษัท ไอลิฟว่ิง แอนด์ ออฟฟิศซิโอ ้จ ากดั       376,763.59

บริษัท ปสุตทชัย เมเนจเม้นท์ จ ากดั       420,046.80

บริษัท สหแสงทองเฟอร์นิเจอร์ จ ากดั       430,582.96

17 ค่ารับรอง ฝ่าย ทบ. 1,020.00                            1,020.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอร่ี เทรเชอร่ี จ ากดั             500.00 บริษัท เบเกอร่ี เทรเชอร่ี จ ากดั            500.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-347/2563 ลว. 10/7/63

18
เช่าพื้นที่ส านักงาน ส าหรับศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs

ระยะเวลา 1 ปี
1,224,000.00                  1,076,814.00

การเช่า

อสังหาริมทรัพย์

ข้อ 93 (2)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
    1,076,814.00

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
   1,076,814.00 ราคาต่ าสุด สญบพ. 056/2563 ลว. 10/7/63

บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากดั               82.90

บริษัท สปิน เวิร์ค จ ากดั               79.45

บริษัท อนิทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จ ากดั               96.72

20 ลูกแบดมินตัน จ านวน 25 หลอด 18,000.00                          18,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กฬีาตรานกแกว้         17,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กฬีาตรานกแกว้        17,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-344/2563 ลว. 13/7/63

21 กระเช้าเย่ียมพนักงาน จ านวน 1 กระเช้า 1,500.00                            1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั           1,499.50 บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั          1,499.50 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-346/2563 ลว. 13/7/63

ณรงค์ ซาวด์         19,000.00 ณรงค์ ซาวด์        19,000.00

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อนิฟินิท จ ากดั         14,000.00 บริษัท แอดไวซ์ ไอที อนิฟินิท จ ากดั        14,000.00

23
กระดานไวท์บอร์ด จ านวน 4 แผ่น และเคร่ืองบันทึกเสียง

จ านวน 1 เคร่ือง
25,000.00                          24,949.99

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)         24,949.99 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)        24,949.99 ราคาต่ าสุด 1040/2563 ลว. 13/7/63

24 พวงหรีด จ านวน 1 พวง 1,500.00                            1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั           1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั          1,500.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-348/2563 ลว. 14/7/63

25
บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกจิในงาน

ด้านจัดเกบ็และดูแลเอกสาร บสย. ระยะเวลา 3 เดือน
100,000.00                        98,500.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน)         98,500.00 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน)        98,500.00 ราคาต่ าสุด บง. 063/2563 ลว. 14/7/63

26 หลอดไฟ จ านวน 40 หลอด 2,800.00                            2,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
เอเชียการไฟฟ้า           2,719.94 เอเชียการไฟฟ้า          2,719.94 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-352/2563 ลว. 15/7/63

27 กล่องฝากเกบ็เอกสาร จ านวน 200 กล่อง 6,000.00                            5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน)           5,000.00 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน)          5,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-353/2563 ลว. 15/7/63

350,000.00                      342,274.54
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ าสุด

มาตรา 7 (1) 

วิธีสืบราคา

ข้อ 29 (1)
บริษัท อนิทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จ ากดั    4,889,900.00 คะแนนสูงสุด

ราคาต่ าสุด บง.จซ. 2-027/2563 ลว. 13/7/63

2010/2563 ลว. 10/7/63
เฟอร์นิเจอร์ส านักงาน ส าหรับศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน 

SMEsจ านวน 1 งาน
15 บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิดัสเตรียล จ ากดั       307,785.50

ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด และเคร่ือง

Printer Multifunction จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับศูนย์ที่

ปรึกษาทางการเงิน SMEs

22 40,000.00                          40,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

16
ปรับปรุงพื้นที่ส านักงานเพื่อต้ังศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน

SMEs จ านวน 1 งาน
450,000.00                      425,314.88

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ปสุตทชัย เมเนจเม้นท์ จ ากดั       420,046.80 ราคาต่ าสุด บง. 064/2563 ลว. 10/7/63

บง. 062/2563 ลว. 10/7/63
สร้างการรับรู้ให้กบัสาธารณชนทั่วไปผ่านส่ือช่องทางต่างๆ

และกจิกรรมส่งเสริมการตลาด บสย. จ านวน 1 งาน
19 5,000,000.00                  4,978,175.00



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

28 ค่ารับรอง ฝ่าย ทบ. 2,000.00                            2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอร่ี เทรเชอร่ี จ ากดั             660.00 บริษัท เบเกอร่ี เทรเชอร่ี จ ากดั            660.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-356/2563 ลว. 15/7/63

29 กระเช้าผลไม้ จ านวน 1 กระเช้า 2,000.00                            2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั           1,605.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั          1,605.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-357/2563 ลว. 15/7/63

บริษัท เอสเอม็ทีวี โฮมอเีล็คทริค จ ากดั       133,814.20

บริษัท จ็อบเอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั       164,887.00

บริษัท สยาม อนิโนเวชั่น แมเนจเม้นท์ ซีเคียวริต้ี พลัส จ ากดั              91.14

บริษัท ซีจีเอสอ ีจ ากดั               80.74

บริษัท อ ีซีเคียวริต้ี (ไทยแลนด์) จ ากดั               92.00

บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเท็ม จ ากดั               86.74

บริษัท ดีปมายด์ เท็ก จ ากดั               54.76

32 บริการบ ารุงรักษาเว็บไซต์ บสย. ระยะเวลา 1 ปี 62,000.00                          60,588.75
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอท็เอก็ส์ จ ากดั         60,588.75 บริษัท เอท็เอก็ส์ จ ากดั        60,588.75 ราคาต่ าสุด บง. 066/2563 ลว. 15/7/63

33
เคร่ือง Scan Barcode จ านวน 1 เคร่ือง และ

เคร่ือง Smart Reader จ านวน 1 เคร่ือง
10,000.00                           8,667.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั่นส์ จ ากดั           8,667.00 บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั่นส์ จ ากดั          8,667.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 2-031/2563 ลว. 16/7/63

34 ผงหมึก จ านวน 4 รายการ 24,000.00                          22,577.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จ ากดั         22,577.00 บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จ ากดั        22,577.00 ราคาต่ าสุด 1041/2563 ลว. 16/7/63

35
ใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ SSL CA แบบ Wildcard SSL

ส าหรับเว็บไซต์ บสย. จ านวน 1 License
69,000.00                          67,410.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั         67,410.00 บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั        67,410.00 ราคาต่ าสุด บง. 1-016/2563 ลว. 16/7/63

36
ต่ออายุสมาชิกวารสารธรรมนิติ ฉบับเอกสารภาษีอากร

ระยะเวลา 1 ปี
2,000.00                            2,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ส านักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จ ากดั           2,000.00 บริษัท ส านักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จ ากดั          2,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-360/2563 ลว. 17/7/63

37 พวงหรีด จ านวน 1 พวง 1,500.00                            1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั           1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั          1,500.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-361/2563 ลว. 17/7/63

38 กระเช้าผลไม้ จ านวน 1 กระเช้า 1,800.00                            1,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั           1,605.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั          1,605.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-362/2563 ลว. 17/7/63

39 กระเช้าผลไม้ จ านวน 1 กระเช้า 2,000.00                            2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั           1,605.00 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั          1,605.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-363/2563 ลว. 20/7/63

40
หนังสือพิมพ์ประจ าส่วนกลาง ประจ าเดือนสิงหาคม

จ านวน 47 ฉบับ
875.00                                  875.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ (2525) จ ากดั             875.00 บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ (2525) จ ากดั            875.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-364/2563 ลว. 17/7/63

2012/2563 ลว. 15/7/63บริษัท เอสเอม็ทีวี โฮมอเีล็คทริค จ ากดั       133,814.20 ราคาต่ าสุด
อปุกรณ์ส านักงาน ส าหรับศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs

จ านวน 5 รายการ
140,000.00                      149,350.60

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
30

บง. 065/2563 ลว. 15/7/6331
ทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. ตาม

มาตรฐานสากล (Penetration Testing) จ านวน 1 งาน
500,000.00                      477,374.81

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อ ีซีเคียวริต้ี (ไทยแลนด์) จ ากดั คะแนนสูงสุด      395,900.00



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

41
ของใช้ส านักงาน ห้องแพนทรีและรถยนต์ 

จ านวน 8 รายการ
12,000.00                          11,659.79

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์         11,659.79 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์        11,659.79 ราคาต่ าสุด 1042/2563 ลว. 17/7/63

42
เคร่ืองถ่ายเอกสารมัลติฟังกช์ั่น (ขาวด า) จ านวน 1 เคร่ือง

และเคร่ืองส ารองไฟ UPS จ านวน 12  เคร่ือง
52,000.00                          50,932.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท จ็อบเอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั         50,932.00 บริษัท จ็อบเอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั        50,932.00 ราคาต่ าสุด 2013/2563 ลว. 17/7/63

บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั       177,620.00 บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั       105,930.00 2011/2563 ลว. 13/7/63

บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั่นส์ จ ากดั       194,740.00 บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั่นส์ จ ากดั        68,480.00 บง. 067/2563 ลว. 17/7/63

44 เคร่ืองแบบพนักงานหญิง จ านวน 1 ชุด 1,500.00                            1,348.20
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พาวเวอร์ นาว จ ากดั           1,348.20 บริษัท พาวเวอร์ นาว จ ากดั          1,348.20 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-365/2563 ลว. 20/7/63

ร้านธงอารีรัตน์           1,926.00 ร้านธงอารีรัตน์          1,926.00

วัดบวรนิเวศวิหาร           2,800.00 วัดบวรนิเวศวิหาร          2,800.00

46
ผู้จัดท าข้อมูลเพื่อเกบ็ไว้ในฐานข้อมูล (Library) 

ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs จ านวน 1 งาน
50,000.00                          50,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายศักด์ิชัย พฤฒิภัค         50,000.00 นายศักด์ิชัย พฤฒิภัค        50,000.00 ราคาต่ าสุด 1043/2563 ลว. 20/7/63

47
ต่ออายุสมาชิกใช้บริการข้อมูลคดีล้มละลายและคดีขาย

ทอดตลาดทรัพย์ ระยะเวลา 1 ปี
100,000.00                        96,300.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดาต้า มาร์ท จ ากดั         96,300.00 บริษัท ดาต้า มาร์ท จ ากดั        96,300.00 ราคาต่ าสุด บง. 068/2563 ลว. 20/7/63

48
ผู้ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายในเร่ืองการขยายระยะเวลา

การส่งมอบงานโครงการ CGS จ านวน 1 งาน
220,000.00                      165,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ติลลิกแีอนด์กบิบินส์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั       160,500.00 บริษัท ติลลิกแีอนด์กบิบินส์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั       160,500.00 ราคาต่ าสุด 2014/2563 ลว. 20/7/63

49 เช่าสนามฟุตบอล คร้ังที่ 4 3,000.00                            3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม้นท์ จ ากดั           3,000.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม้นท์ จ ากดั          3,000.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-366/2563 ลว. 21/7/63

50 จอคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 เคร่ือง 40,000.00                          31,832.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ ากดั         31,832.50 บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ ากดั        31,832.50 ราคาต่ าสุด 2015/2563 ลว. 21/7/63

51
อปุกรณ์ส านักงาน ส าหรับส านักงานเขตนครหลวง

จ านวน 6 รายการ
25,800.00                          24,995.20

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอสเอม็ทีวี โฮมอเีล็คทริค จ ากดั         24,995.20 บริษัท เอสเอม็ทีวี โฮมอเีล็คทริค จ ากดั        24,995.20 ราคาต่ าสุด 2016/2563 ลว. 21/7/63

52
ชุดไฟ Live ส าหรับศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs แบบ

Dome จ านวน 2 ชุด และชุดไฟ Live จ านวน 1 ชุด
23,000.00             23,000.00             

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อซีีมอลล์ จ ากดั 19,400.00        บริษัท อซีีมอลล์ จ ากดั 19,400.00       ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-367/2563 ลว. 22/7/63

53 ค่ารับรอง ฝ่าย กอ. 5,000.00                            5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Bakery Treasury Co.,Ltd           1,189.00 Bakery Treasury Co.,Ltd          1,189.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-369/2563 ลว. 22/7/63

54 อาหารบรรจุกล่อง จ านวน 400 กล่อง 20,000.00                          20,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวลัดดา ค าวังจิก         19,695.00 นางสาวลัดดา ค าวังจิก        19,695.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-371/2563 ลว. 23/7/63

55 กระเช้าเย่ียมพนักงาน จ านวน 1 กระเช้า 1,500.00                            1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั           1,490.25 บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั          1,490.25 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-374/2563 ลว. 23/7/63

กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ จ านวน 3 รูป และ

พระพุทธรูป 5 นิ้วปิดทอง จ านวน 1 องค์
45 5,500.00                            5,500.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ าสุด บง.จซ. 2-035/2563 ลว. 20/7/63

43 200,000.00                      186,180.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ าสุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน 4 เคร่ือง
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งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
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ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

56 ประชาสัมพันธ์ บสย. จ านวน 1 งาน 50,000.00                          49,998.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดอกเบี้ย จ ากดั         49,998.00 บริษัท ดอกเบี้ย จ ากดั        49,998.00 ราคาต่ าสุด บง. 070/2563 ลว. 23/7/63

บริษัท ดิจิตอล มาร์เกต็ต้ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั       139,100.00

บริษัท เวลธ์ เทค โซลูชั่น จ ากดั       155,100.00

58 เคร่ืองเขียนและวัสดุส้ินเปลือง จ านวน 16 รายการ 24,500.00                          20,728.04
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จูนเทรด จ ากดั         20,728.04 บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จูนเทรด จ ากดั        20,728.04 ราคาต่ าสุด 1045/2563 ลว. 23/7/63

บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จ ากดั       944,606.70

กจิการร่วมค้า พุทธรักษ์ทีสการ์ด       997,000.00

บริษัท ซีเอน็ แฟคซิลิต้ี เซอร์วิสเซส จ ากดั     1,001,988.00

บริษัท เอส แอนด์ เอม็ คริสตัล คลีน จ ากดั     1,006,215.84

บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากดั     1,012,827.00

บริษัท เอน็.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จ ากดั     1,024,632.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิต้ี จ ากดั     1,044,277.20

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อนิเตอร์การ์ด จ ากดั     1,059,300.00

บริษัท ชุบศรเอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั     1,097,990.00

บริษัท เอลาฬุก เซอร์วิส จ ากดั     1,360,800.00

60 เคร่ืองแบบปกติขาว จ านวน 1 ชุด 3,000.00                            2,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านครุยนิชา โดยนางสาวนัฏฐิกา จริตรัมย์           2,800.00 ร้านครุยนิชา โดยนางสาวนัฏฐิกา จริตรัมย์          2,800.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-376/2563 ลว. 29/7/63

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)           1,137.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)          1,137.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)           8,613.00 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)          8,613.00

62 ถังน้ าด่ืม จ านวน 5 ถัง และคูปองน้ าด่ืม จ านวน 3 เล่ม 6,000.00                            6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบียร์สิงห์ จ ากดั           4,895.14 บริษัท เบียร์สิงห์ จ ากดั          4,895.14 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-379/2563 ลว. 29/7/63

บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม้นท์ จ ากดั           3,000.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม้นท์ จ ากดั          3,000.00

บริษัท ซอคเกอ้ร์โปร แบงค์ค๊อกซ์ จ ากดั           2,400.00 บริษัท ซอคเกอ้ร์โปร แบงค์ค๊อกซ์ จ ากดั          2,400.00

64 แบตเตอร่ีโทรศัพท์มือถือ Huawei Y5 2017 จ านวน 1 อนั 700.00                                  700.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)             599.00 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)            599.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-381/2563 ลว. 29/7/63

65 ตู้ยา จ านวน 1 ตู้ 2,000.00                            2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)             990.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)            990.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 2-037/2563 ลว. 29/7/63

66 น้ าด่ืม บสย. จ านวน 300 แพ็ค (3,600 ขวด) 16,000.00                          15,087.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สเปซ วอเตอร์ จ ากดั         15,087.00 บริษัท สเปซ วอเตอร์ จ ากดั        15,087.00 ราคาต่ าสุด 1046/2563 ลว. 29/7/63

แพ็คเกจข้อความ (SMS Gateway) จ านวน 1 งาน57

บง.จซ. 1-380/2563 ลว. 29/7/63
เช่าสนามฟุตบอล คร้ังที่ 5 และเช่าสนามบาสเกตบอล

คร้ังที่ 2
63 5,400.00                            5,400.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท ดิจิตอล มาร์เกต็ต้ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั       139,100.00 ราคาต่ าสุด 1044/2563 ลว. 23/7/63
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

ราคาต่ าสุด

           147,125.00140,000.00           

วัสดุส้ินเปลืองเบ็ดเตล็ด ส าหรับศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน

SMEs จ านวน 17 รายการ
61 16,000.00                          16,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-377/2563 ลว. 29/7/63

บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จ ากดั       944,606.70 ราคาต่ าสุด บง. 069/2563 ลว. 30/7/63

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดประจ าส านักงานใหญ่

จ านวน 3 อตัรา ระยะเวลา 2 ปี
1,050,000.00                  1,101,672.0059



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

67 เคร่ืองด่ืมปรุงส าเร็จและขนม จ านวน 3 รายการ 7,800.00                            7,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)           7,540.00 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)          7,540.00 ราคาต่ าสุด บง.จซ. 1-382/2563 ลว. 30/7/63

บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั         89,880.00

บริษัท เดอะ แพรคทิเคิล โซลูชั่น จ ากดั (มหาชน)         91,271.00

บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลย่ี จ ากดั       139,100.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี อนิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั       171,600.00

บริษัท เอน็.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จ ากดั       172,056.00

บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จ ากดั       179,760.00

บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั        89,880.00 ราคาต่ าสุด บง. 071/2563 ลว. 31/7/63บริการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ Vmware ระยะเวลา 1 ปี68 100,000.00                        89,880.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท รักษาความปลอภัย บีซี อนิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั       171,600.00 ราคาต่ าสุด บง. 072/2563 ลว. 31/7/63
พนักงานท าความสะอาด ส าหรับศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ระยะเวลา 1 ปี
69 180,000.00                      174,472.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)


