
วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1
ออกแบบและผลิตหนังสือ ส ำหรับงำนพิธถีวำย

ผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ปี 2563 จ ำนวน 1 งำน
70,000.00            70,000.00            

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
มูลนิธมิหำมกฎุรำชวทิยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 70,000.00 มูลนิธมิหำมกฎุรำชวทิยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 70,000.00 รำคำต  ำสุด 1060/2563 ลว. 1/9/63

2

จำนพลำสติก ขนำดไม่น้อยกวำ่ 6 นิ้ว จ ำนวน 100 ใบ

จำนพลำสติก ขนำดไม่น้อยกวำ่ 7 นิ้ว จ ำนวน 100 ใบ

ช้อน ส้อมพลำสติก จ ำนวน 100 คู่ และแกว้พลำสติก

ขนำดไม่น้อยกวำ่ 120 ซีซี จ ำนวน 100 ใบ

2,000.00                            2,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)          1,820.00 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)          1,820.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-445/2563 ลว. 2/9/63

เต้ แอนด์ ไอซ์ แอค็เซสเซอรี          3,200.00 เต้ แอนด์ ไอซ์ แอค็เซสเซอรี          3,200.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)          1,548.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)          1,548.00

บริษัท อซีีมอลล์ จ ำกดั          1,400.00 บริษัท อซีีมอลล์ จ ำกดั          1,400.00

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั          2,200.04 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั          2,200.04

4
ป้ำย Mock Up โครงกำรค้ ำประกนัสินเชื อของ บสย.

จ ำนวน 4 ป้ำย
2,000.00                            2,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั            759.70 บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั            759.70 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-449/2563 ลว. 3/9/63

5 ขนมไหวพ้ระจันทร์ จ ำนวน 120 ชุด 55,800.00                        55,800.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ดุสิตธำนี จ ำกดั (มหำชน)        47,430.04 บริษัท ดุสิตธำนี จ ำกดั (มหำชน)        47,430.04 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-450/2563 ลว. 3/9/63

6 พวงมำลัย จ ำนวน 1 พวง 2,500.00                            2,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนภำณุมำศ          2,120.00 ร้ำนภำณุมำศ          2,120.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-453/2563 ลว. 3/9/63

7
บริกำรต่ออำยลิุขสิทธิซ์อฟต์แวร์ Microsoft Power BI

Pro จ ำนวน 1 งำน
40,000.00                        38,520.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท โกอิง้เจ็ส จ ำกดั        38,520.00 บริษัท โกอิง้เจ็ส จ ำกดั        38,520.00 รำคำต  ำสุด 1061/2563 ลว. 3/9/63

8 พวงมำลัยดอกไม้สด จ ำนวน 1 พวง 2,400.00              2,400.00              
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนภำณุมำศ 2,120.00         ร้ำนภำณุมำศ 2,120.00         รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-455/2563 ลว. 8/9/63

9
โฆษณำประกำศรับสมัครงำนผ่ำนอนิเทอร์เน็ต

จ ำนวน 1 แพ็คเกจ
50,000.00            49,755.00            

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท จัดหำงำน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 49,755.00       บริษัท จัดหำงำน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 49,755.00       รำคำต  ำสุด 1062/2563 ลว. 8/9/63

10 เครื องเขียนและวสัดุส้ินเปลือง จ ำนวน 10 รำยกำร 13,500.00            10,111.50            
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จูนเทรด จ ำกดั 10,111.50       บริษัท เอส.เอส. ฟอร์จูนเทรด จ ำกดั 10,111.50       รำคำต  ำสุด 1063/2563 ลว. 8/9/63

11 กระดำนไวท์บอร์ด จ ำนวน 1 แผ่น 2,200.00              2,090.00              
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั 2,090.00 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั 2,090.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-456/2563 ลว. 10/9/63

12
หน้ำกำกอนำมัย จ ำนวน 20 กล่อง และพลำสเตอร์

จ ำนวน 4 กล่อง
3,500.00                            3,500.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ส ำโรงเภสัช จ ำกดั          3,081.60 บริษัท ส ำโรงเภสัช จ ำกดั          3,081.60 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-458/2563 ลว. 9/9/63

13
ป้ำยโปสเตอร์ โครงสร้ำงส ำนักงำนเขตนครหลวง

จ ำนวน 4 แผ่น
4,800.00                            3,638.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ์ล้ำนค ำ จ ำกดั          3,638.00 บริษัท โรงพิมพ์ล้ำนค ำ จ ำกดั          3,638.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-460/2563 ลว. 9/9/63

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 2563

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

วสัดุส้ินเปลืองเบ็ดเตล็ด ส ำหรับศูนยท์ี ปรึกษำทำงกำรเงิน

SMEs จ ำนวน 12 รำยกำร
3 9,000.00                            9,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-448/2563 ลว. 2/9/63



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 2563

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บริษัท สรรพสินค้ำเซ็นทรัล จ ำกดั          1,080.00 บริษัท สรรพสินค้ำเซ็นทรัล จ ำกดั          1,080.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)          4,339.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)          4,339.00

15
ออกแบบและผลิตแผ่นพับผลิตภัณฑ์โครงกำรค้ ำประกนั

สินเชื อ จ ำนวน 1 งำน (รวม 5,600 ใบ)
50,000.00                        35,310.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ์ล้ำนค ำ จ ำกดั        35,310.00 บริษัท โรงพิมพ์ล้ำนค ำ จ ำกดั        35,310.00 รำคำต  ำสุด 1064/2563 ลว. 10/9/63

16 บริกำรต่ออำยลิุขสิทธิซ์อฟต์แวร์ จ ำนวน 1 งำน 80,000.00                        66,875.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ำกดั        66,875.00 บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ำกดั        66,875.00 รำคำต  ำสุด 1065/2563 ลว. 10/9/63

17
โฆษณำประชำสัมพันธใ์นหนังสือพิมพ์ข่ำวหุ้นธรุกจิ

จ ำนวน 1 งำน
50,000.00                        50,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วธิพีิเศษ

ข้อ 31 (1)
บริษัท บูรพำทัศน์ (1999) จ ำกดั        50,000.00 บริษัท บูรพำทัศน์ (1999) จ ำกดั        50,000.00 รำคำต  ำสุด 1066/2563 ลว. 10/9/63

18 พัฒนำระบบค ำนวณรำยได้ (เพิ มเติม) จ ำนวน 1 งำน 50,000.00                        48,150.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ์โปร แอดวำนซ์ จ ำกดั        48,150.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวำนซ์ จ ำกดั        48,150.00 รำคำต  ำสุด 2017/2563 ลว. 10/9/63

บริษัท กำระเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั       389,480.00

บริษัท เอทูเอม็ซำวด์ แอนด์โปรดักชั น จ ำกดั       428,856.00

20
จัดงำน SMART SME EXPO 2020 และโครงสร้ำง

หลักสูตร SMART FRANCHISOR ยกระดับมำตรฐำน

แฟรนไชส์ไทย (รุ่นที  2) จ ำนวน 1 งำน

500,000.00                      500,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วธิพีิเศษ

ข้อ 31 (1)
บริษัท พีเอม็จี คอร์ปอเรชั น จ ำกดั       500,000.00 บริษัท พีเอม็จี คอร์ปอเรชั น จ ำกดั      500,000.00 รำคำต  ำสุด 1068/2563 ลว. 11/9/63

21
ชุด Gift Set อปุกรณ์กำรชงกำแฟพร้อมเมล็ดกำแฟ จ ำนวน

6 ชุด และชุด Gift Set ชุดกำแฟดริป จ ำนวน 4 ชุด
12,500.00                        12,500.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ดอยช้ำง โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั น จ ำกดั        12,500.00 บริษัท ดอยช้ำง โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั น จ ำกดั        12,500.00 รำคำต  ำสุด 1069/2563 ลว. 11/9/63

บริษัท แอดวำนซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ำกดั    2,790,000.00

บริษัท อะธนี่ำ ไอ.ที. จ ำกดั    3,873,624.00

23 ค่ำรับรอง ฝ่ำย ทบ. 510.00                                510.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอรี  เทรเชอรี  จ ำกดั            208.00 บริษัท เบเกอรี เทรเชอรี  จ ำกดั            208.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-466/2563 ลว. 15/9/63

24 กระเช้ำผลไม้ จ ำนวน 1 กระเช้ำ 2,000.00                            2,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ำกดั          1,781.55 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ำกดั          1,781.55 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-467/2563 ลว. 14/9/63

บริษัท เบเกอรี  เทรเชอรี  จ ำกดั          1,165.00 บริษัท เบเกอรี  เทรเชอรี  จ ำกดั          1,165.00

บิลเงินสด            405.00 บิลเงินสด            405.00

   2,790,000.00 รำคำต  ำสุด บง. 077/2563 ลว. 11/9/63จัดซ้ือและติดต้ังอปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (SAN Switch) 4,500,000.00                4,280,000.00

ประกวดรำคำ

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท แอนวำนซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ำกดั

รำคำต  ำสุด 1067/2563 ลว. 11/9/63บริษัท กำระเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั      389,480.00

ออแกไนซ์เซอร์จัดงำนพิธลีงนำมควำมร่วมมือและงำน

 แถลงข่ำวโครงกำรค้ ำประกนัสินเชื อ Portfolio 

Guarantee Scheme ระยะพิเศษ Soft Loan พลัส

จ ำนวน 1 งำน

19 390,000.00                      409,168.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)

ค่ำรับรอง ฝ่ำย ทบ.25 3,000.00                            3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-468/2563 ลว. 14/9/63

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
              6,500.006,500.00              

อปุกรณ์เครื องใช้ภำยในส ำนักงำนเขตนครหลวง

จ ำนวน 3 รำยกำร
14 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-462/2563 ลว. 10/9/63

22



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 2563

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เอเซียกำรไฟฟ้ำ          2,568.00 เอเซียกำรไฟฟ้ำ          2,568.00

บริษัท อนิโนสเตป จ ำกดั          7,704.00 บริษัท อนิโนสเตป จ ำกดั          7,704.00

27 กระเช้ำผลไม้ จ ำนวน 1 กระเช้ำ 3,000.00                            3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั          2,354.00 บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั          2,354.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-470/2563 ลว. 15/9/63

28 กระเช้ำผลไม้ จ ำนวน 1 กระเช้ำ 1,500.00                            1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วลิล่ำ มำร์เกท็ เจพี จ ำกดั          1,325.00 บริษัท วลิล่ำ มำร์เกท็ เจพี จ ำกดั          1,325.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-471/2563 ลว. 15/9/63

29
พัดลมส ำหรับศูนยท์ี ปรึกษำทำงกำรเงิน SMEs

จ ำนวน 4 เครื อง
8,000.00                            7,840.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั          7,840.00 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั          7,840.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-476/2563 ลว. 17/9/63

30 สมุดเสนอเซ็น จ ำนวน 2 เล่ม 500.00                                400.01
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั            400.01 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั            400.01 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-478/2563 ลว. 16/9/63

31 ตรำยำง จ ำนวน 4 ชิ้น 5,000.00                            5,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลำย จ ำกดั          1,273.30 บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลำย จ ำกดั          1,273.30 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-479/2563 ลว. 18/9/63

บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จ ำกดั            290.00 บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จ ำกดั            290.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั มนต์มอนเต้            160.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั มนต์มอนเต้            160.00

33
หนังสือพิมพ์ประจ ำส่วนกลำง ประจ ำเดือนตุลำคม

จ ำนวน 47 ฉบับ
875.00                                875.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท รุ่งโรฒณ์บริกำร (2525) จ ำกดั            875.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์บริกำร (2525) จ ำกดั            875.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-482/2563 ลว. 16/9/63

บริษัท ทองธำรำ รีเทล จ ำกดั       351,850.92

บริษัท ห้ำงขำยทองฮั วเซ่งเฮง (ประเทศไทย) จ ำกดั       354,257.72

35 เช่ำสนำมฟุตบอล จ ำนวน 1.5 ชั วโมง 2,250.00                            2,250.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม้นท์  จ ำกดั          2,250.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม้นท์  จ ำกดั          2,250.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-483/2563 ลว. 17/9/63

36 โฆษณำประชำสัมพันธ ์บสย. จ ำนวน 1 งำน 50,000.00                        50,000.00

มำตรำ 7 (1) 

วธิพีิเศษ

ข้อ 31 (1)
บริษัท ไทยพับลิกำ้ จ ำกดั        50,000.00 บริษัท ไทยพับลิกำ้ จ ำกดั        50,000.00 รำคำต  ำสุด 1071/2563 ลว. 17/9/63

บริษัท ทรัพยศ์รีไทย จ ำกดั (มหำชน)    1,367,730.96

บริษัท บลู ฟิช โซลูชั น จ ำกดั    1,422,511.50

บริษัท ไอออน เมำน์เทน (ประเทศไทย) จ ำกดั    1,605,000.00

38 กระเช้ำผลไม้ จ ำนวน 1 กระเช้ำ 3,000.00                            3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั          2,354.00 บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั          2,354.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-484/2563 ลว. 18/9/63

39 นำมบัตร จ ำนวน 3 กล่อง 1,400.00                              963.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วนั โอ ไฟว ์ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ำกดั            963.00 บริษัท วนั โอ ไฟว ์ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ำกดั            963.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-485/2563 ลว. 18/9/63

37 1,700,000.00                1,823,300.88

ประกวดรำคำ

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท ทรัพยศ์รีไทย จ ำกดั (มหำชน)
บริกำรจำกผู้ให้บริกำรสนับสนุนกำรประกอบธรุกจิ ในงำน

ด้ำนจัดเกบ็และดูแลเอกสำรของ บสย. ระยะเวลำ 3 ปี
   1,367,730.96 รำคำต  ำสุด บง. 078/2563 ลว. 17/9/63

หลอดไฟ LED จ ำนวน 40 หลอด และผ้ำอนำมัยแบบ

พับครึ ง จ ำนวน 2 กล่อง (40 แพ็ค)
26 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-469/2563 ลว. 15/9/63

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
            11,000.0011,000.00            

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-481/2563 ลว. 16/9/63600.00                                600.00

จีท้องค ำ พร้อมเลเซอร์โลโก ้บสย. จ ำนวน 23 ชิ้น34 361,500.00                      353,054.32
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ทองธำรำ รีเทล จ ำกดั      351,850.92 รำคำต  ำสุด 1070/2563 ลว. 16/9/63

ค่ำรับรอง ฝ่ำย พบ.32



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 2563

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

Bakery Treasury Co.,Ltd            570.00 Bakery Treasury Co.,Ltd            570.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั มนต์มอนเต้            185.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั มนต์มอนเต้            185.00

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั นนัลเซ็นเตอร์ จ ำกดั              64.08

บริษัท อ ีซีคิวริต้ี (ไทยแลนด์) จ ำกดั              71.66

บริษัท เอซีอนิโฟเทค จ ำกดั              81.16

บริษัท คลำวเ์ชค เอเชีย จ ำกดั              85.00

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั น จ ำกดั (มหำชน)       470,800.00

บริษัท ไอเอม็ซีเอส เอเชีย จ ำกดั       535,000.00

43 นำมบัตร จ ำนวน 5 กล่อง 2,100.00                            1,391.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท วนั โอ ไฟว ์ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ำกดั          1,391.00 บริษัท วนั โอ ไฟว ์ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ำกดั          1,391.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-487/2563 ลว. 21/9/63

44 พวงหรีด จ ำนวน 1 พวง 2,000.00                            2,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ร้ำนเป็นหนึ ง ฟลำวเวอร์          2,000.00 ร้ำนเป็นหนึ ง ฟลำวเวอร์          2,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-488/2563 ลว. 22/9/63

45
ป้ำยกจิกรรม CSR บสย. สร้ำงชีวติใหม่ SMEs 4.0 

"ตัวเบำ ไร้แผล มีอนำคต" จ ำนวน 5 ชิ้น
3,000.00                            1,337.50

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั          1,337.50 บริษัท เอดิส 247 จ ำกดั          1,337.50 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-489/2563 ลว. 22/9/63

46
มอเตอร์ปั๊มน้ ำเครื องกรองน้ ำดื ม พร้อมติดต้ัง 

จ ำนวน 1 อนั
2,500.00                            2,500.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บี บี เค โซลูชั น จ ำกดั          2,500.00 บริษัท บี บี เค โซลูชั น จ ำกดั          2,500.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-490/2563 ลว. 23/9/63

47 บัตรของขวญั มูลค่ำ 2,000 บำท จ ำนวน 6 ใบ 12,000.00                        12,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัล เพยเ์ม้นท์ จ ำกดั        12,000.00 บริษัท เซ็นทรัล เพยเ์ม้นท์ จ ำกดั        12,000.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-494/2563 ลว. 23/9/63

48 หน้ำกำกผ้ำ บสย. จ ำนวน 1,000 ชิ้น 55,000.00                        40,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำยสมรัก ลวสุต        40,000.00 นำยสมรัก ลวสุต        40,000.00 รำคำต  ำสุด 1072/2563 ลว. 23/9/63

49
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ ์TMS WEB Core For Visual Studio 

Core จ ำนวน 1 สิทธิ์
20,000.00                        17,655.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ำกดั        17,655.00 บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ำกดั        17,655.00 รำคำต  ำสุด 2018/2563 ลว. 23/9/63

50 เช่ำสนำมฟุตบอล จ ำนวน 1.5 ชั วโมง 2,250.00                            2,250.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม้นท์  จ ำกดั          2,250.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม้นท์  จ ำกดั          2,250.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-495/2563 ลว. 24/9/63

51 ตรำยำง จ ำนวน 3 ชิ้น 1,200.00                            1,200.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลำย จ ำกดั            695.50 บริษัท พรีเมี ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลำย จ ำกดั            695.50 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-496/2563 ลว. 24/9/63

52 เครื องแบบพนักงำน จ ำนวน 1 ตัว 2,000.00                            1,348.20
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท เพำเวอร์ นำว จ ำกดั          1,348.20 บริษัท เพำเวอร์ นำว จ ำกดั          1,348.20 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-497/2563 ลว. 24/9/63

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั น จ ำกดั (มหำชน)      470,800.00 รำคำต  ำสุด บง. 080/2563 ลว. 18/9/63
บริกำรบ ำรุงรักษำอปุกรณ์ส ำหรับศูนยป์ฏิบัติกำรข้อมูลหลัก

(Palo Alto PA-3020) ระยะเวลำ 1 ปี
42

บง.จซ. 1-486/2563 ลว. 18/9/63

ที ปรึกษำเพื อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมมั นคง

ปลอดภัยสำรสนเทศตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013
900,000.00                      894,250.00

กำรจ้ำงที ปรึกษำ

โดยวธิคัีดเลือก

มำตรำ 70 (2)(ข)

บริษัท เอซีอนิโฟเทค จ ำกดั      695,500.00
คะแนนรวม

สูงสุด
บง. 079/2563 ลว. 18/9/63

รำคำต  ำสุดค่ำรับรอง ฝ่ำย สอ.40 1,500.00                            1,500.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)

500,000.00                      470,800.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)

41



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 2563

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บริษัท บอลลูนบี จ ำกดั          8,945.20 บริษัท บอลลูนบี จ ำกดั          8,945.20

ร้ำนข้ำงหลังภำพ            236.00 ร้ำนข้ำงหลังภำพ            236.00

ร้ำนดอกไม้ลูกแมว            600.00 ร้ำนดอกไม้ลูกแมว            600.00

54 ค่ำรับรอง ฝ่ำย สพ. 7,000.00                            7,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
ซุ้มกระดังงำ          3,680.00 ซุ้มกระดังงำ          3,680.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-500/2563 ลว. 25/9/63

55 กระเช้ำผลไม้ จ ำนวน 1 กระเช้ำ 3,000.00                            3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั          2,354.00 บริษัท บำสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั          2,354.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-501/2563 ลว. 25/9/63

56 กำแฟแคปซูล จ ำนวน 100 แคปซูล 3,000.00                            3,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
Nestle (Thai) Ltd.          2,300.00 Nestle (Thai) Ltd.          2,300.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-502/2563 ลว. 25/9/63

57 ชุดของที ระลึก (ชำอหูลง) จ ำนวน 5 ชุด 4,500.00                            4,150.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ชำฉุยฟง จ ำกดั          4,150.00 บริษัท ชำฉุยฟง จ ำกดั          4,150.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-503/2563 ลว. 25/9/63

58
ข้อมูลเพื อใช้ในกำรวเิครำะห์นิติบุคคล (CORPUS)

จ ำนวน 1 แพ็คเกจ
165,000.00                      153,010.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน)       153,010.00 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน)      153,010.00 เกณฑ์รำคำ 1073/2563 ลว. 25/9/63

59
หน่วยเกบ็ข้อมูล SSD จ ำนวน 20 อนั และหน่วยควำมจ ำ

หลัก (RAM) จ ำนวน 2 อนั
50,000.00                        36,037.60

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท แอด ภำคิน เทค จ ำกดั        36,037.60 บริษัท แอด ภำคิน เทค จ ำกดั        36,037.60 รำคำต  ำสุด 2019/2563 ลว. 25/9/63

60 เช่ำสนำมบำสเกตบอล จ ำนวน 2 ชั วโมง 2,400.00                            2,400.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท ซอคเกอ้ร์โปร แบงค์ค๊อกซ์ จ ำกดั          1,200.00 บริษัท ซอคเกอ้ร์โปร แบงค์ค๊อกซ์ จ ำกดั          1,200.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-505/2563 ลว. 28/9/63

61
เช่ำสถำนที จอดรถยนต์ ส ำหรับส ำนักงำนเขตภำคตะวนัตก

ระยะเวลำ 3 ปี
46,800.00                        46,800.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
นำยณกร เพชรศรี        46,800.00 นำยณกร เพชรศรี        46,800.00 รำคำต  ำสุด บง. 1-024/2563 ลว. 28/9/63

62 กระดำษคองเกอเร่อร์นอก จ ำนวน 3 แพ็ค 1,200.00                            1,200.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จ ำกดั            960.00 บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จ ำกดั            960.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-508/2563 ลว. 29/9/63

บริษัท กำระเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั       159,430.00

บริษัท เอทูเอม็ซำวด์ แอนด์โปรดักชั น จ ำกดั       245,565.00

64
บริกำรบ ำรุงรักษำอปุกรณ์ฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของระบบ

สำรสนเทศเชื อมโยงทำงกำรเงิน (ERP) ระยะเวลำ 1 ปี
1,290,000.00                1,310,000.00

ประกวดรำคำ

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท ยบิอนิซอย จ ำกดั    1,270,000.00 บริษัท ยบิอนิซอย จ ำกดั    1,270,000.00 รำคำต  ำสุด บง. 081/2563 ลว. 29/9/63

65
บริกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศรับค ำขอเบิกค่ำใช้จ่ำย

(E-Payment) ระยะเวลำ 1 ปี
740,000.00                      740,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(จ)
บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดด้ิง จ ำกดั       629,000.00 บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดด้ิง จ ำกดั      629,000.00 เกณฑ์รำคำ บง. 082/2563 ลว. 25/9/63

ชุดอปุกรณ์จัดกจิกรรม จ ำนวน 1 งำน ดอกกหุลำบ 

จ ำนวน 100 ดอก และอดัภำพถ่ำย จ ำนวน 1 งำน
53 13,000.00                        13,000.00

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-499/2563 ลว. 25/9/63

ออแกไนซ์เซอร์จัดงำนพิธลีงนำมบันทึกข้อตกลงควำม

ร่วมมือโครงกำรพัฒนำทักษะและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ

จ ำนวน 1 งำน

63 160,000.00                      202,497.50
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท กำระเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั      159,430.00 รำคำต  ำสุด 1074/2563 ลว. 29/9/63



วงเงนิ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 2563

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

66
บริกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเชื อมโยงทำงกำรเงิน

(ERP) ระยะเวลำ 1 ปี
3,150,000.00                3,166,666.66

ประกวดรำคำ

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท ยบิอนิซอย จ ำกดั    3,080,000.00 บริษัท ยบิอนิซอย จ ำกดั    3,080,000.00 รำคำต  ำสุด บง. 083/2563 ลว. 29/9/63

67 เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ ำนวน 2 เครื อง 60,000.00                        55,907.50
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท แอด ภำคิน เทค จ ำกดั        55,907.50 บริษัท แอด ภำคิน เทค จ ำกดั        55,907.50 รำคำต  ำสุด 2020/2563 ลว. 30/9/63

68 เครื อง Printer จ ำนวน 1 เครื อง 30,000.00                        30,000.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท จ๊อบ เอน็เตอร์ไพร์ส จ ำกดั        30,000.00 บริษัท จ๊อบ เอน็เตอร์ไพร์ส จ ำกดั        30,000.00 รำคำต  ำสุด 2021/2563 ลว. 30/9/63

บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลย ีจ ำกดั       174,127.52

บริษัท ซี เอส ล็อกซอนิโฟ จ ำกดั (มหำชน)       208,650.00

70 ค่ำรับรอง ฝ่ำย สอ. 455.00                                455.00
เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท โคโค่ เจ้ำพระยำ จ ำกดั            455.00 บริษัท โคโค่ เจ้ำพระยำ จ ำกดั            455.00 รำคำต  ำสุด บง.จซ. 1-509/2563 ลว. 29/9/63

บริกำรบ ำรุงรักษำอปุกรณ์ส ำหรับศูนยป์ฏิบัติกำรข้อมูลหลัก

และศูนยป์ฏิบัติกำรข้อมูลส ำรอง ระยะเวลำ 1 ปี
69 250,000.00                      193,038.70

เฉพำะเจำะจง 

มำตรำ 56(2)(ข)
บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลย ีจ ำกดั      174,127.52 รำคำต  ำสุด บง. 085/2563 ลว. 30/9/63


