
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1 บริการบํารุงรักษา Firewall Fortigate ระยะเวลา1 ป� 100,000.00       100,000.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แอดวานซ2 โซลูชั่น แอนด2 เทคโนโลยี่ จํากัด 100,000.00     

บริษัท แอดวานซ2 โซลูชั่น แอนด2 เทคโนโลยี่ 

จํากัด
100,000.00     ราคาต่ําสุด บร. 067/2562 ลว. 2/8/62

2 เช=าพื้นที่เปล=า งานมหกรรมการเงินโคราช 100,000.00       100,000.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 100,000.00     บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 100,000.00     ราคาต่ําสุด 1066/2562 ลว. 5/8/62

3 ใบเสร็จรับเงิน จํานวน 75,000 ใบ 75,000.00                   60,187.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดาตDาโปรดักส2 ทอปปEง ฟอร2ม จํากัด        60,187.50 บริษัท ดาตDาโปรดักส2 ทอปปEง ฟอร2ม จํากัด       60,187.50 ราคาต่ําสุด 1067/2562 ลว. 5/8/62

4 พวงมาลัย จํานวน 2 พวง 2,000.00                      2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
รDานภาณุมาศ         1,880.00 รDานภาณุมาศ         1,880.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-432/2562 ลว. 5/8/62

5 นามบัตร จํานวน 12 กล=อง 4,550.00                      3,638.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว2 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด         3,638.00 บริษัท วัน โอ ไฟว2 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด         3,638.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-433/2562 ลว. 5/8/62

6 ปMายอิงค2เจ็ท และเช=าชุดโตNะ เกDาอี้ 29,500.00                   29,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คิงส2เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)        22,162.70 บริษัท คิงส2เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)       22,162.70 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-434/2562 ลว. 5/8/62

7 วัสดุอุปกรณ2สํานักงาน จํานวน 12 รายการ 9,450.00                      7,979.85
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)         7,979.85 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)         7,979.85 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-436/2562 ลว. 5/8/62

8 ชุดตักบาตร จํานวน 44 ชุด 11,000.00                   11,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายณวัชร เอี่ยมวรศิริ        11,000.00 นายณวัชร เอี่ยมวรศิริ       11,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-437/2562 ลว. 5/8/62

9 ผDาปูโตNะพิธี จํานวน 2 ผืน 1,000.00                      1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
รDานสิริลักษณ2            552.00 รDานสิริลักษณ2            552.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-439/2562 ลว. 6/8/62

10 น้ําดื่ม ขนาด 350 ml จํานวน 240 ขวด 1,500.00                      1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

หDางหุDนส=วนจํากัด เปเปอร2 แอนด2 ออฟฟSศ โปร

ดักส2
        1,070.00

หDางหุDนส=วนจํากัด เปเปอร2 แอนด2 ออฟฟSศ โปร

ดักส2
        1,070.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-438/2562 ลว. 7/8/62

11 ตรายาง จํานวน 7 อัน 1,600.00                      1,600.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด2 ออฟฟSศ ซัพพลาย จํากัด         1,037.90 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด2 ออฟฟSศ ซัพพลาย จํากัด         1,037.90 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-440/2562 ลว. 7/8/62

12 ค=ารับรอง 2,000.00                      2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด            785.00 บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด            785.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-442/2562 ลว. 7/8/62

13 พานพุ=มดอกไมD จํานวน 2 อัน              800.00               800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
รDานบวรวันชาติ 800.00           รDานบวรวันชาติ 800.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-445/2562 ลว. 8/8/62

14 เช=าสนามฟุตบอล จํานวน 3 ครั้ง          12,000.00           12,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเมDนท2 จํากัด         9,000.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเมDนท2 จํากัด         9,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-446/2562 ลว. 8/7/62

15 ค=ารับรอง 2,000.00           2,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด 1,495.00        บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด 1,495.00        ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-447/2562 ลว. 9/8/62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

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



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

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

บริษัท โดส จํากัด            605.00 บริษัท โดส จํากัด            605.00

โรงคั่วกาแฟมาวิน            155.00 โรงคั่วกาแฟมาวิน            155.00

รDานหอยทอด            279.00 รDานหอยทอด            279.00

ลัคกี้ ภัตตาคาร            600.00 ลัคกี้ ภัตตาคาร            600.00

หDางหุDนส=วนจํากัด ขายดิบขายดี 2559         3,869.00 หDางหุDนส=วนจํากัด ขายดิบขายดี 2559         3,869.00

18 ตรายาง จํานวน 4 อัน 3,000.00                      3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด2 ออฟฟSศ ซัพพลาย จํากัด         1,626.40 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด2 ออฟฟSศ ซัพพลาย จํากัด         1,626.40 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-450/2562 ลว. 13/8/62

19 กระเชDาผลไมD จํานวน 1 กระเชDา 2,000.00                      2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูMดรีเทล จํากัด         1,957.35 บริษัท เซ็นทรัลฟูMดรีเทล จํากัด         1,957.35 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-452/2562 ลว. 13/8/62

20 เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 11 รายการ 27,550.00         25,489.54          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส.ฟอร2จูนเทรด จํากัด 25,489.54 บริษัท เอส.เอส.ฟอร2จูนเทรด จํากัด 25,489.54 ราคาต่ําสุด 1068/2562 ลว. 13/8/62

21 ซอฟต2แวร2ลิขสิทธิ์ 5 รายการ จํานวน 6 License 100,000.00       83,353.00          
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 83,353.00 บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 83,353.00 ราคาต่ําสุด 2025/2562 ลว. 13/8/62

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร2เมชั่น ไฮเวย2 จํากัด 539,280.00

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 636,864.00

บริษัท ทริปเปSลที อินเทอร2เน็ต จํากัด 648,000.00

บริษัท อินเทอร2เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 832,032.00

23 ค=ารับรอง 5,000.00           5,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ครัวสุวิมล 3,090.00        ครัวสุวิมล 3,090.00        ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-455/2562 ลว. 15/8/62

24 คอมเพรสเซอร2 เครื่องกรองน้ํา 9,500.00           9,309.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บี บี เค โซลูชั่น จํากัด 9,309.00        บริษัท บี บี เค โซลูชั่น จํากัด 9,309.00        ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-456/2562 ลว. 19/8/62

25 เช=ารถตูDปรับอากาศ 1 คัน  2 วัน 4,000.00           3,600.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย2เจริญแทรเวล (2007) จํากัด 3,600.00        บริษัท ทรัพย2เจริญแทรเวล (2007) จํากัด 3,600.00        ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-458/2562 ลว. 19/8/62

บริษัท อิคาโน= (ประเทศไทย) จํากัด 3,160.00        บริษัท อิคาโน= (ประเทศไทย) จํากัด 3,160.00        

บริษัท ฮับ ครีเอชั่น จํากัด 9,844.00        บริษัท ฮับ ครีเอชั่น จํากัด 9,844.00        

บริษัท โฮม โปรดักส2 เซ็นเตอร2 จํากัด (มหาชน) 900.00           บริษัท โฮม โปรดักส2 เซ็นเตอร2 จํากัด (มหาชน) 900.00           

27 พวงหรีด จํานวน 1 พวง            2,000.00            2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บDานดอกไมDช=อผกา         2,000.00 บDานดอกไมDช=อผกา         2,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-460/2562 ลว. 20/8/62

28 หนังสือพิมพ2ส=วนกลางประจําเดือน กันยายน 2562            2,360.00            2,360.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ=งโรฒณ2บริการ (2525) จํากัด         2,360.00 บริษัท รุ=งโรฒณ2บริการ (2525) จํากัด         2,360.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-461/2562 ลว. 20/8/62

บร. 068/2562 ลว. 14/8/62

26
อุปกรณ2เพื่อใชDในโครงการ "ร=วมใจลดใชDพลาสติก" 

จํานวน 3 รายการ
18,000.00         18,000.00          

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-429.1/2562 ลว. 19/8/62

บร.จซ. 1-449/2562 ลว. 9/8/62

22
เช=าใชDบริการวงจรเช=าเครือข=ายคมนาคม 

(Leased Line) ระยะเวลา 1 ป�
1,300,000.00     1,271,160.00     

ประกวดราคา

อิเล็คทรอนิกส2

(e-bidding)

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร2เมชั่น ไฮเวย2 จํากัด 539,280.00 ราคาต่ําสุด

17 ค=ารับรอง 5,000.00                      5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด

16 ค=ารับรอง 3,000.00                      3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-448/2562 ลว. 9/8/62



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

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

บริษัท อเมริกาน=า คอมพิวเตอร2 ซีสเต็ม จํากัด      229,996.50

บริษัท โคเวอร2สเปซ จํากัด      361,125.00

บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด      345,396.00

30 นามบัตร จํานวน 14 กล=อง 4,200.00                      2,568.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว2 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด         2,568.00 บริษัท วัน โอ ไฟว2 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด         2,568.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-463/2562 ลว. 23/8/62

หDางหุDนส=วนจํากัด มนต2มอนเตD 585.00           หDางหุDนส=วนจํากัด มนต2มอนเตD 585.00           

บริษัท ซูชิ เซกิ จํากัด 2,586.73        บริษัท ซูชิ เซกิ จํากัด 2,586.73        

32 พวงหรีด จํานวน 1 พวง 1,000.00                      1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร2) จํากัด         1,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร2) จํากัด         1,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-468/2562 ลว. 23/8/62

33
การจDางบริการระบบติดตามหนี้และดําเนินคดี 

ระยะเวลา 1 ป�
2,000,000.00     2,637,550.00

ประกวดราคา

อิเล็คทรอนิกส2

(e-bidding)

บริษัท ไอทอส คอนซัลติ้ง จํากัด 1,950,000.00 บริษัท ไอทอส คอนซัลติ้ง จํากัด   1,950,000.00

เนื่องจากมีการ

ประกวดราคา

ถึง 2 ครั้ง แต=มี

ผูDยื่นเสนอราคา

เพียงรายเดียว

และผ=าน

คุณสมบัติ

บร. 070/2562 ลว. 23/8/62

บริษัท ไอเดีย วิวัฒน2 จํากัด      299,600.00

บริษัท อินเตอร2ฟSนส2 แอดไวเซอรี่ จํากัด      321,000.00

35 เครื่องเย็บกระดาษชนาดใหญ= จํานวน 1เครื่อง 3,500.00           3,360.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 3,360.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 3,360.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-469/2562 ลว. 27/8/62

36 เมมโมรี่การ2ด ขนาด 32 GB จํานวน 1 อัน 500.00                           239.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)            239.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)            239.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-470/2562 ลว. 27/8/62

37 พวงหรีด จํานวน 1 พวง 1,000.00                      1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร2) จํากัด         1,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร2) จํากัด         1,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-471/2562 ลว. 27/8/62

38 เครื่องแบบพนักงานชายและหญิง จํานวน 3 คน 6,000.00                      5,264.40
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร2 นาว จํากัด         5,264.40 บริษัท เพาเวอร2 นาว จํากัด         5,264.40 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-475/2562 ลว. 27/8/62

39 เช=าพื้นที่เปล=า งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ 491,130.00       491,130.00        
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 491,130.00     บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 491,130.00     ราคาต่ําสุด 1069/2562 ลว. 28/8/62

40 นามบัตร จํานวน 2 กล=อง 500.00                           428.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว2 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว2 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            428.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-477/2562 ลว. 29/8/62

บร. 071/2562 ลว. 26/8/62

บร.จซ. 1-466/2562 ลว. 23/8/62

24
การพัฒนาฐานขDอมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ

และพัฒนารายงานผลดําเนินงาน
300,000.00               331,700.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไอเดีย วิวัฒน2 จํากัด      299,600.00 ราคาต่ําสุด

     229,996.50 ราคาต่ําสุด บร. 069/2562 ลว. 22/8/62

31 ค=ารับรอง 6,000.00           6,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด

29

การบริการบํารุงรักษาอุปกรณ2สําหรับใชDงานในศูนย2

ปฏิบัติการขDอมูลสํารอง (Altemate Site 

Operation) ระยะเวลา 1 ป�

       260,000.00         353,973.83
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อเมริกาน=า คอมพิวเตอร2 ซีสเต็ม จํากัด



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

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

41 ไสDปากกา จํานวน 24 อัน 12,000.00                   12,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แคปปSตอล กูNด ริช จํากัด         7,242.00 บริษัท แคปปSตอล กูNด ริช จํากัด         7,242.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-472/2562 ลว.30/8/62

42 โล=อะคริลิค จํานวน 5 อัน 15,000.00                    8,560.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แอมปา อินเตอร2เทรด จํากัด         8,560.00 บริษัท แอมปา อินเตอร2เทรด จํากัด         8,560.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-479/2562 ลว. 30/8/62

43 กระเชDาผลไมD จํานวน 1 กระเชDา 1,500.00                      1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูMดแลนด2ซุปเปอร2มาร2เก็ต จํากัด         1,478.75 บริษัท ฟูMดแลนด2ซุปเปอร2มาร2เก็ต จํากัด         1,478.75 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-480/2562 ลว. 30/8/62

หDางหุDนส=วนจํากัด คนลือพาวเวอร2            975.00 หDางหุDนส=วนจํากัด คนลือพาวเวอร2            975.00

หDางหุDนส=วนจํากัด โมเดิร2นไลฟiสไตล2 168         2,707.00 หDางหุDนส=วนจํากัด โมเดิร2นไลฟiสไตล2 168         2,707.00

อากาเว=            380.00 อากาเว=            380.00

44 ค=ารับรอง 5,000.00                      5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-481/2562 ลว.30/8/62


