
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1 พวงหรีด พร
อมจัดส�ง จํานวน 1 พวง 2,000.00                      2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางวราภรณ# เพชราภา          2,000.00 นางวราภรณ# เพชราภา          2,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-484/2562 ลว. 2/9/62

2 สลากออมสิน จํานวน 5 ท�าน 125,000.00                125,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ธนาคารออมสิน       125,000.00 ธนาคารออมสิน       125,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-488/2562 ลว. 3/9/62

3 ค�ารับรอง 10,000.00                  10,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท นาราไทย คูซีน จํากัด          8,015.37 บริษัท นาราไทย คูซีน จํากัด          8,015.37 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-490/2562 ลว. 3/9/62

4 บริการบํารุงรักษา SAN Switch IBM 249824E 1 ปG 100,000.00                100,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แอดวานซ# โซลูชั่น แอนด# เทคโนโลยี่ จํากัด        99,510.00 บริษัท แอดวานซ# โซลูชั่น แอนด# เทคโนโลยี่ จํากัด        99,510.00 ราคาต่ําสุด บร. 073/2562 ลว. 3/9/62

บริษัท แอดวานซ# โซลูชั่น แอนด# เทคโนโลยี่ จํากัด       419,000.00

บริษัท ดาต
า เมคคานิก
า จํากัด       420,000.00

6
เครื่องแบบปกติขาว จํานวน 1 ชุด

(เสื้อขาว 2 ตัว เนคไทสีดํา 2 เส
น)
8,000.00                      8,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร
านครุยนิชา โดยนางสาวนัฎฐิกา จริตรัมย#          3,100.00 ร
านครุยนิชา โดยนางสาวนัฎฐิกา จริตรัมย#          3,100.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-487/2562 ลว. 4/9/62

7 ค�ารับรอง            3,000.00            3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอรี่ เทรเซอรี่ จํากัด 2,389.00         บริษัท เบเกอรี่ เทรเซอรี่ จํากัด 2,389.00         ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-494/2562 ลว. 4/9/62

บริษัท พีเอ็มจี คอร#ปอเรชั่น จํากัด       376,105.00

บริษัท เอ็ม ธิงค# จํากัด       421,152.00

9 เช�ารถตู
ปรับอากาศ พร
อมคนขับรถ จํานวน 1 คัน            1,800.00            1,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย#เจริญ แทรเวิล (2007) จํากัด          1,800.00 บริษัท ทรัพย#เจริญ แทรเวิล (2007) จํากัด          1,800.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-495/2562 ลว. 5/9/62

ศูนย#พิมพ#ปRาย ที.แม็กซ# ดีไซน# 200.00           ศูนย#พิมพ#ปRาย ที.แม็กซ# ดีไซน# 200.00           

บริษัท แคทวัน ซุปเปอร#มาร#เก็ต จํากัด 4,700.00         บริษัท แคทวัน ซุปเปอร#มาร#เก็ต จํากัด 4,700.00         

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูRดแลนด#ซุปเปอร#มาร#เก็ต จํากัด          1,451.50 บริษัท ฟูRดแลนด#ซุปเปอร#มาร#เก็ต จํากัด          1,451.50 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-497/2562 ลว. 5/9/62

12 กระเช
าผลไม
 จํานวน 2 กระเช
า 4,000.00                      4,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูRดรีเทล จํากัด          4,000.13 บริษัท เซ็นทรัลฟูRดรีเทล จํากัด          4,000.13 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-498/2562 ลว.5/9/62

13 ออกแบบและผลิตใบปลิว จํานวน 10,000 ใบ 18,000.00                  18,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฮับ ครีเอชั่น จํากัด        17,655.00 บริษัท ฮับ ครีเอชั่น จํากัด        17,655.00 ราคาต่ําสุด 1071/2562 ลว. 5/9/62

14 SMS Package จํานวน 1 package 48,500.00                  48,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เน็ต-อินโนวา จํากัด        47,615.00 บริษัท เน็ต-อินโนวา จํากัด        47,615.00 ราคาต่ําสุด 1072/2562 ลว. 5/9/62

15 ผลิต Standee จํานวน 26 ชุด 60,000.00                  60,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แอ็ดไลท# แอนด# แฟฟบริค ปริ้นติ้ง จํากัด        52,468.52 บริษัท แอ็ดไลท# แอนด# แฟฟบริค ปริ้นติ้ง จํากัด        52,468.52 ราคาต่ําสุด 1073/2562 ลว. 5/9/62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กันยายน 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

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

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บร.จซ. 1-496/2562 ลว. 5/9/62ราคาต่ําสุด

บริษัท พีเอ็มจี คอร#ปอเรชั่น จํากัด       376,105.00

น้ําดื่ม 1,200 ขวด และปRายไวนิล จํานวน 1 ปRาย10 8,000.00           8,000.00           

บริการปรับปรุงคุณภาพระบบจัดการฐานข
อมูล

Microsoft SQL Server 2008
5 420,000.00                491,280.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แอดวานซ# โซลูชั่น แอนด# เทคโนโลยี่ จํากัด       419,000.00 ราคาต่ําสุด บร. 074/2562 ลว. 3/9/62

ราคาต่ําสุด 1070/2562 ลว. 4/9/62ออแกไนซ#เซอร#จัดงานแถลงข�าว จํานวน 1 งาน8 380,000.00                398,628.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กันยายน 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

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

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บริษัท เวิลด#คลาส เรนท# อะ คาร# จํากัด    1,431,660.00

บริษัท อาคเนย#แคปปfตอล จํากัด    1,476,600.00

บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด       355,240.00

บริษัท วัน เอ็นเตอร#ไพรส# โซลูชั่น จํากัด       359,520.00

18
การบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทาง

การเงิน (ERP) ระยะเวลา 1 ปG
2,388,000.00          2,380,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(จ)
บริษัท ยิบอินซอย จํากัด    2,350,000.00 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด    2,350,000.00 ราคาต่ําสุด บร. 075/2562 ลว. 6/9/62

19 ออกแบบและผลิตอินโฟกราฟfกส# จํานวน 50 ชิ้น 39,000.00                  39,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอนเนคท# กรุhป จํากัด        39,000.00 บริษัท คอนเนคท# กรุhป จํากัด        39,000.00 ราคาต่ําสุด บร. 076/2562 ลว. 6/9/62

20 ยาประจําสํานักงาน จํานวน 12 รายการ 16,900.00                  16,900.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สําโรงเภสัช จํากัด        16,514.38 บริษัท สําโรงเภสัช จํากัด        16,514.38 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-499/2562 ลว. 9/9/62

นางสาวเจษฎา บุตนุ 5,500.00 นางสาวเจษฎา บุตนุ 5,500.00

นางกานดา แว�นศิลา 3,400.00 นางกานดา แว�นศิลา 3,400.00

22 ค�ารับรอง 1,000.00           1,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอรี่ เทรเซอรี่ จํากัด 960.00 บริษัท เบเกอรี่ เทรเซอรี่ จํากัด 960.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-501/2562 ลว. 9/9/62

23 ตรายาง จํานวน 3 อัน 1,500.00           1,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด# ออฟฟfศ ซัพพลาย จํากัด 786.45           บริษัท พรีเมี่ยม แอนด# ออฟฟfศ ซัพพลาย จํากัด 786.45           ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-502/2562 ลว. 9/9/62

24 นามบัตร จํานวน 4 กล�อง 1,300.00           1,300.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว# ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 1,070.00         บริษัท วัน โอ ไฟว# ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 1,070.00         ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-504/2562 ลว. 10/9/62

25 เสาแขวนสูท จํานวน 4 อัน 3,000.00           3,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร
านไตรสินเฟอร#นิเจอร# 2,800.00         ร
านไตรสินเฟอร#นิเจอร# 2,800.00         ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-505/2562 ลว. 10/9/62

บริษัท พรีม�าโกลด# อินเตอร#เนชั่นแนล จํากัด 2,900.00         บริษัท พรีม�าโกลด# อินเตอร#เนชั่นแนล จํากัด 2,900.00         

บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟูRด จํากัด 715.00           บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟูRด จํากัด 715.00           

27 ค�าจัดทําเอกสาร จํานวน 600 ชุด            4,000.00            4,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห
างหุ
นส�วนจํากัด วสุ กhอปปGi 1995            941.60 ห
างหุ
นส�วนจํากัด วสุ กhอปปGi 1995            941.60 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-507/2562 ลว. 10/9/62

บริษัท เมโทร ยูนิเวอร#แซล ซิสเต็ม แอนด# เทคโนโลยี จํากัด  73.20 คะแนน

บริษัท จีเอเบิล จํากัด  71.20 คะแนน

บริษัท แอดวานซ# โซลูชั่น แอนด# เทคโนโลยี่ จํากัด    3,900,000.00

บริษัท อินฟอร#เมชั่นเซอร#วิส แอนด#คอนซัลแทนท# จํากัด    3,959,000.00

ร
าน s.k. ศูนย#ถ�ายเอกสาร            855.00 ร
าน s.k. ศูนย#ถ�ายเอกสาร            855.00

นายชูชาติ ปRองสูงเนิน          4,000.00 นายชูชาติ ปRองสูงเนิน          4,000.00

ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-500/2562 ลว.9/9/62

ค�าเช�ารถตู
 จํานวน 1 คัน , ค�าจัดทําเอกสาร 500 ชุด 8,300.00                      8,300.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-513/2562 ลว. 12/9/62

จัดจ
างผลิตรูป Moses พร
อมกรอบรูป จํานวน 5 ชิ้น

จัดซื้อและติดตั้ง Internal Firewall สําหรับศูนย#

คอมพิวเตอร#หลัก
   3,900,000.00 ราคาต่ําสุด บร. 077/2562 ลว. 12/9/62

บริการทดสอบเจาะระบบของ บสย. ตามมาตรฐานสากล

 จํานวน 1 งาน
คะแนนสูงสุด บร. 078/2562 ลว. 10/9/62

บริษัท แอดวานซ# โซลูชั่น แอนด# เทคโนโลยี่ จํากัด

บร.จซ. 1-506/2562 ลว. 10/9/6226 5,500.00           5,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุดเค
ก จํานวน 1 อัน , ของที่ระลึก จํานวน 1 ชิ้น

คอมพิวเตอร# Notebook จํานวน 8 เครื่อง17 360,000.00                357,380.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด       355,240.00 ราคาต่ําสุด 2026/2562 ลว. 5/9/62

21

30

20,000.00         20,000.00         

เช�ารถตู
โดยสารประจําส�วนกลางสํานักงานใหญ� บสย.

ระยะเวลา 60 เดือน จํานวน 1 คัน
16 1,500,000.00          1,540,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

28         500,000.00         490,205.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เมโทร ยูนิเวอร#แซล ซิสเต็ม แอนด# เทคโนโลยี จํากัด       485,000.00

29      4,000,000.00      3,995,000.00

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส#

(e-bidding)

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส#

(e-bidding)

บริษัท เวิล#ดคลาส เรนท# อะ คาร# จํากัด    1,431,660.00 ราคาต่ําสุด บร. 072/2562 ลว. 5/9/62



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กันยายน 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

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

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

31 ตระกร
า จํานวน 5 ใบ            1,500.00            1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร
าน ไทย ไทย            500.00 ร
าน ไทย ไทย            500.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-510/2562 ลว. 13/9/62

32
จัดจ
างสอบทานขอบเขตอํานาจหน
าที่ของคณะกรรมการ

 บสย.
210,000.00                202,230.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเคอร# แอนด# แม็คเค็นซี่ จํากัด       202,230.00 บริษัท เบเคอร# แอนด# แม็คเค็นซี่ จํากัด       202,230.00 ราคาต่ําสุด 1074/2562 ลว. 13/9/62

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูRดแลนด#ซุปเปอร#มาร#เก็ต จํากัด 1,478.50         บริษัท ฟูRดแลนด#ซุปเปอร#มาร#เก็ต จํากัด 1,478.50         ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-512/2562 ลว. 13/9/62

34 ของใช
แพนทรีและรถยนต# จํานวน 7 รายการ 8,900.00                      8,900.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห
างหุ
นส�วนจํากัด เปเปอร# แอนด# ออฟฟfศ โปรดักส#          8,549.30 ห
างหุ
นส�วนจํากัด เปเปอร# แอนด# ออฟฟfศ โปรดักส#          8,549.30 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-514/2562 ลว. 13/9/62

35 จัดจ
างพัฒนาระบบบริหารจัดการไฟล# PDF          50,000.00          50,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายเศกสิทธิ์ พจมาร        50,000.00 นายเศกสิทธิ์ พจมาร        50,000.00 ราคาต่ําสุด 1075/2562 ลว. 13/9/62

36 ค�ารับรอง 15,000.00         15,000.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร
านข
าวต
มชาววัง 4,491.00 ร
านข
าวต
มชาววัง 4,491.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-515/2562 ลว. 16/9/62

ห
างหุ
นส�วนจํากัด จรัสธุรกิจการพิมพ#          1,773.20 ห
างหุ
นส�วนจํากัด จรัสธุรกิจการพิมพ#          1,773.20

นายเกียรติชัย ดวงคํา          3,600.00 นายเกียรติชัย ดวงคํา          3,600.00

38 นามบัตร จํานวน 2 กล�อง 1,000.00                      1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว# ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว# ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            428.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-519/2562 ลว. 16/9/62

39 ดอกกุหลาบ จํานวน 600 ดอก 5,000.00           5,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวอุบล งามศิริจิตร 3,600.00         นางสาวอุบล งามศิริจิตร 3,600.00         ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-520/2562 ลว. 16/9/62

40 ตะกร
าผลไม
 จํานวน 1 ชุด 3,000.00                      3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม ฟรุhต คอร#ปอร#เรชั่น จํากัด          2,919.00 บริษัท พรีเมี่ยม ฟรุhต คอร#ปอร#เรชั่น จํากัด          2,919.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-521/2562 ลว. 17/9/62

41 หนังสือพิมพ#ประจําเดือน ตุลาคม 2562 1,920.00                      1,920.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ�งโรฒณ#บริการ (2525) จํากัด          1,920.00 บริษัท รุ�งโรฒณ#บริการ (2525) จํากัด          1,920.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-523/2562 ลว. 17/9/62

42
แผ�นพื้นยกระดับสําเร็จรูป ชนิดกระจายลม 

จํานวน 4 แผ�น
11,000.00         11,000.00         

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไอที กรุhปเซอร#วิส จํากัด 10,486.00       บริษัท ไอที กรุhปเซอร#วิส จํากัด 10,486.00       ราคาต่ําสุด 1076/2562 ลว. 17/9/62

43 ซอฟต#แวร# Power Bl Pro จํานวน 15 User 60,000.00         60,000.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โกอิ้งเจ็ส จํากัด 57,780.00       บริษัท โกอิ้งเจ็ส จํากัด 57,780.00       ราคาต่ําสุด 2027/2562 ลว. 17/9/62

บริษัท อเมริกาน�า คอมพิวเตอร# ซีสเต็ม จํากัด 92,020.00       

บริษัท เดอะแพรคทิเคิล โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 106,251.00      

บริษัท วัน เอ็นเตอร#ไพรส# โซลูชั่น จํากัด 160,500.00      

บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม
นท# จํากัด          4,500.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม
นท# จํากัด          4,500.00

บริษัท ซอคเก
อร#โปร แบงค#ค็อกซ# จํากัด          1,700.00 บริษัท ซอคเก
อร#โปร แบงค#ค็อกซ# จํากัด          1,700.00

37

บริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร#แม�ข�าย และอุปกรณ#

จัดเก็บข
อมูลภายนอก ระยะเวลา 1 ปG
44 170,000.00        119,590.33        

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อเมริกาน�า คอมพิวเตอร# ซีสเต็ม จํากัด 92,020.00       ราคาต่ําสุด บร. 080/2562 ลว. 18/9/62

15,000.00         ค�าเช�าสนามฟุตบอล ประจําเดือน สิงหาคม

7,600.00                      7,600.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-516/2562 ลว. 16/9/62ค�าเช�ารถตู
 จํานวน 1 คัน , ค�าจัดทําเอกสาร 200 ชุด

45 บร.จซ. 1-524/2562 ลว. 19/9/62ราคาต่ําสุด
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
         15,000.00



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง
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สวนโชติพรรณ          1,650.00 สวนโชติพรรณ          1,650.00

นายชวนินทร# แย
มกมล            360.00 นายชวนินทร# แย
มกมล            360.00

ร
าน JJGLASS            500.00 ร
าน JJGLASS            500.00

ร
าน พี โอ นี            600.00 ร
าน พี โอ นี            600.00

บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร#) จํากัด          1,100.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร#) จํากัด          1,100.00

48
เช�าอุปกรณ#ตกแต�งสถานที่จัดกิจกรรม Town Hall 

Meeting
15,000.00                  15,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายบรรพต หมายบุญ        15,000.00 นายบรรพต หมายบุญ        15,000.00 ราคาต่ําสุด 1077/2562 ลว. 19/9/62

ร
านมุ
ยม
อย มัลติมีเดีย & กhอปปGi          1,540.00 ร
านมุ
ยม
อย มัลติมีเดีย & กhอปปGi          1,540.00

นายวาที ศรีสม          3,600.00 นายวาที ศรีสม          3,600.00

50 ค�ารับรอง 15,000.00                  15,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร
านอาหารเจhเพ็ญ          3,850.00 ร
านอาหารเจhเพ็ญ          3,850.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-532/2562 ลว. 20/9/62

51 พานแว�นฟRา จํานวน 1 พาน และพานโตก จํานวน 3 พาน 2,500.00                      2,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร
านศิริภัณฑ#พานิช          2,300.00 ร
านศิริภัณฑ#พานิช          2,300.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-528/2562 ลว. 23/9/62

52 บัตรของขวัญ มูลค�า 500 บาท จํานวน 5 ใบ 2,500.00                      2,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สตาร#บัคส# คอฟฟGx (ประเทศไทย) จํากัด          2,500.00 บริษัท สตาร#บัคส# คอฟฟGx (ประเทศไทย) จํากัด          2,500.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-529/2562 ลว. 23/9/62

53 พวงมาลัย จํานวน 1 พวง 2,000.00                      2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร
านภาณุมาศ          1,850.00 ร
านภาณุมาศ          1,850.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-531/2562 ลว. 23/9/62

54 ปากกาหมึกน้ําเงิน จํานวน 500 ด
าม 3,000.00                      3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          1,989.99 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          1,989.99 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-534/2562 ลว. 23/9/62

55 ปRายไวนิล จํานวน 1 ปRาย 450.00                          450.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ#ล
านคํา จํากัด            449.40 บริษัท โรงพิมพ#ล
านคํา จํากัด            449.40 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-535/2562 ลว. 23/9/62

นางสุรีวรรณ#  สมแก
ว          3,600.00 นางสุรีวรรณ#  สมแก
ว          3,600.00

ห
างหุ
นส�วนจํากัด หลู
ลํา 2524          2,259.00 ห
างหุ
นส�วนจํากัด หลู
ลํา 2524          2,259.00

57 เครื่องคิดเลข จํานวน 20 เครื่อง 12,000.00                  12,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          7,800.09 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)          7,800.09 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-539/2562 ลว. 23/9/62

58 กระเช
าผลไม
 จํานวน 1 กระเช
า 2,000.00                      2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูRดรีเทล จํากัด          1,991.04 บริษัท เซ็นทรัลฟูRดรีเทล จํากัด          1,991.04 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-540/2562 ลว. 24/9/62

59 นามบัตร จํานวน 2 กล�อง 1,000.00                      1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว# ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว# ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            428.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-541/2562 ลว. 24/9/62

ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-525/2562 ลว. 19/9/62ปRายไฟตัวอักษรภาษาอังกฤษ และต
นกล
าไม
 3 ต
น46

ค�ารับรอง และค�าเช�ารถตู
ปรับอากาศ พร
อมคนขับ 

จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 2 วัน

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
         19,000.0019,000.00         ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-537/2562 ลว. 23/9/62

           6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

เช�ารถตู
 ระยะเวลา 2 วัน จํานวน 1 คัน และจัดทํา

เอกสาร

จํานวน 200 ชุด

49 7,600.00                      7,600.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

6,000.00           

56

แจกันหรือแก
วทรงสูง จํานวน 3 ใบ และโหลทรงกลม

จํานวน 1 ใบ
47 4,000.00                      4,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-526/2562 ลว. 19/9/62

ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-530/2562 ลว. 20/9/62



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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60 ปากกาไวท#บอร#ด จํานวน 12 ด
าม 500.00                          500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)            336.02 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)            336.02 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-542/2562 ลว. 24/9/62

61 ปากกาหมึกน้ําเงิน พร
อมสกรีนโลโก
 บสย. 2000 ด
าม 18,000.00                  18,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไทย ฮาร#เบอร# ออส จํากัด        16,585.00 บริษัท ไทย ฮาร#เบอร# ออส จํากัด        16,585.00 ราคาต่ําสุด 1078/2562 ลว. 25/9/62

บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด    1,434,888.00

ห
างหุ
นส�วนจํากัด ไนซ# อินเตอร# ซัพพลาย    1,744,800.00

63 เครื่องแบบพนักงานชายและหญิง จํานวน 7 คน 15,000.00                  15,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร# นาว จํากัด        13,653.20 บริษัท เพาเวอร# นาว จํากัด        13,653.20 ราคาต่ําสุด 1083/2562 ลว. 26/9/62

64 โตhะหมู�บูชา จํานวน 1 ชุด 27,000.00                  27,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สหแสงทอง เฟอร#นิเจอร# จํากัด        26,482.50 บริษัท สหแสงทอง เฟอร#นิเจอร# จํากัด        26,482.50 ราคาต่ําสุด 2029/2562 ลว. 26/9/62

บริษัท วัน เอ็นเตอร#ไพรส# โซลูชั่น จํากัด       161,570.00

บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด       177,887.50

บริษัท เทคพอยท# คอมมิวนิเคชั่น จํากัด       189,818.00

บริษัท แอดวานซ# โซลูชั่น แอนด# เทคโนโลยี่ จํากัด    7,000,000.00

บริษัท อาร# ที เอส (2003) จํากัด    7,065,000.00

บริษัท แอดวานซ# โซลูชั่น แอนด# เทคโนโลยี่ จํากัด    7,485,000.00

บริษัท อินฟอร#เมชั่นเซอร#วิส แอนด#คอนซัลแทนท# จํากัด    8,420,000.00

บริษัท เดอะแพรคทิเคิล โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)       295,748.00

บริษัท ไบรท#ไซต# โซลูชั่น จํากัด       407,916.00

69 บัตรบันทึกเวลา จํานวน 35 ใบ 8,500.00                      8,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โฟโต
สแกน ซีสเต็ม จํากัด          8,239.00 บริษัท โฟโต
สแกน ซีสเต็ม จํากัด          8,239.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-547/2562 ลว. 26/9/62

70 ปRายโลโก
 บสย. (โลหะสีทอง) จํานวน 100 ชิ้น 6,700.00                      6,700.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ#ล
านคํา จํากัด          5,885.00 บริษัท โรงพิมพ#ล
านคํา จํากัด          5,885.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-548/2562 ลว. 26/9/62

นายจีราวัฒน# สุทธิจุลนันท# (ร
านเพื่อน 2)          1,330.00 นายจีราวัฒน# สุทธิจุลนันท# (ร
านเพื่อน 2)          1,330.00

นายโชคทวี โพธิราช          3,600.00 นายโชคทวี โพธิราช          3,600.00

72 ถุงขยะ จํานวน 120 แพค 10,000.00                  10,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห
างหุ
นส�วนจํากัด เปเปอร# แอนด# ออฟฟfศ โปรดักส#          9,630.00 ห
างหุ
นส�วนจํากัด เปเปอร# แอนด# ออฟฟfศ โปรดักส#          9,630.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-552/2562 ลว. 26/9/62

   1,434,888.00 ราคาต่ําสุด บร. 079/2562 ลว. 25/9/62

7,100,000.00          7,095,000.00

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส#

(e-bidding)

บริษัท แอดวานซ# โซลูชั่น แอนด# เทคโนโลยี่ จํากัด    7,000,000.00 ราคาต่ําสุด บร. 081/2562 ลว. 26/9/62

เช�ารถตู
 พร
อมคนขับ จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 2 วัน 

และจัดจ
างทําเอกสารประกอบการประชุม  200 ชุด 7,600.00                      7,600.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

67 8,550,000.00          8,525,000.00

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส#

(e-bidding)

บํารุงรักษาระบบ Network Monitor ระยะเวลา 1 ปG68 420,000.00                429,995.55
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

66

1,700,000.00     

      161,570.00 ราคาต่ําสุด 2028/2562 ลว. 26/9/62บริษัท วัน เอ็นเตอร#ไพรส# โซลูชั่น จํากัด

71

บริษัท แอดวานซ# โซลูชั่น แอนด# เทคโนโลยี่ จํากัด    7,485,000.00 ราคาต่ําสุด บร. 082/2562 ลว. 26/9/62

บริษัท เดอะแพรคทิเคิล โซลูชั่น จํากัด       295,748.00 ราคาต่ําสุด บร. 084/2562 ลว. 26/9/62

     1,739,472.00

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส#

(e-bidding)

บริษัท ริโก
 (ประเทศไทย) จํากัด

ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-551/2562 ลว. 26/9/62

จัดซื้อซอฟท#แวร#และอุปกรณ#เครือข�ายเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

เครือข�าย

ภายในสํานักงาน

จัดซื้อและติดตั้ง External Firewall

65 จอมอนิเตอร# จํานวน 25 เครื่อง 200,000.00                172,109.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

เช�าเครื่องถ�ายเอกสาร จํานวน 4 เครื่อง  24 เดือน62



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กันยายน 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม

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

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

73 ผงหมึก จํานวน 5 รายการ 39,100.00                  39,100.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค ออฟฟfต ซัพพลาย จํากัด        38,092.00 บริษัท เอ.เค ออฟฟfต ซัพพลาย จํากัด        38,092.00 ราคาต่ําสุด 1080/2562 ลว. 27/9/62

74 เช�าพื้นที่เปล�า งามมหกรรมการเงินเชียงใหม� 1 งาน 60,000.00                  60,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มีเดีย แอสโซซิแอตเต็ด จํากัด        57,298.50 บริษัท มีเดีย แอสโซซิแอตเต็ด จํากัด        57,298.50 ราคาต่ําสุด 1082/2562 ลว. 27/9/62

75 กล�องฝากเก็บเอกสาร จํานวน 300 ใบ 12,000.00                  12,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย#ศรีไทย จํากัด (มหาชน)          7,500.00 บริษัท ทรัพย#ศรีไทย จํากัด (มหาชน)          7,500.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-555/2562 ลว. 27/9/62

76 เครื่องแบบปกติขาว จํานวน 2 ชุด 6,000.00                      6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร
านครุยนิชา โดยนางสาวนัฎฐิกา จริตรัมย#          5,000.00 ร
านครุยนิชา โดยนางสาวนัฎฐิกา จริตรัมย#          5,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-557/2562 ลว. 27/9/62

77 กระเป|าผ
าขาวม
า จํานวน 460 ใบ 100,000.00                100,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นัฐพรการค
า โดยนางสาวนัฐพร ไตรยะมูล        92,000.00 นัฐพรการค
า โดยนางสาวนัฐพร ไตรยะมูล        92,000.00 ราคาต่ําสุด 1079/2562 ลว. 27/9/62

78 เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 9 รายการ 13,400.00                  13,400.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส.ฟอร#จูนเทรด จํากัด        12,566.08 บริษัท เอส.เอส.ฟอร#จูนเทรด จํากัด        12,566.08 ราคาต่ําสุด 1081/2562 ลว. 27/9/62

79 ปRาย Mock Up จํานวน 2 ปRาย 2,000.00                      2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Hermes Fishery Co.,Ltd            642.00 Hermes Fishery Co.,Ltd            642.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-559/2562 ลว. 27/9/62

80 นามบัตร จํานวน 12 กล�อง 3,600.00                      3,600.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว# ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด          2,568.00 บริษัท วัน โอ ไฟว# ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด          2,568.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-560/2562 ลว. 27/9/62

81 พวงหรีด จํานวน 1 พวง 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. 1-562/2562 ลว. 30/9/62

82 Standy จํานวน 5 ปRาย และฟfวเจอร#บอร#ด 12 แผ�น 12,000.00                  12,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ#ล
านคํา จํากัด          9,169.90 บริษัท โรงพิมพ#ล
านคํา จํากัด          9,169.90 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-563/2562 ลว. 30/9/62


