แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย+อม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ$าง

1

นามบัตร จํานวน 3 กล+อง

2

ต+อสัญญาเช+าอาคารสํานักงานสาขาพิษณุโลก ระยะเวลา 18 เดือน

3

ซื้อสื่อวิทยุ สถานีวิทยุ อสมท. FM.96.5 ระยะเวลา 1 เดือน

4

ซื้อสื่อวิทยุ สถานีวิทยุ อสมท.ภูมิภาค 53 สถานี

5

กระเช$าผลไม$ จํานวน 7 กระเช$า

6

เช+ารถตู$พร$อมคนขับรถ จํานวน 10 คัน ระยะเวลา 3 วัน ไปจ.ภูเก็ต

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

1,200.00

1,200.00

468,000.00

468,000.00

80,000.00

วิธีซื้อ/จ$าง

ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วันโอไฟว8 ดิจิตอล พริ้นติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา
963.00 บริษัท วันโอไฟว8 ดิจิตอล พริ้นติ้ง จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

963.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-158/2561 วันที่ 3/5/2561

การเช+าตาม
ห$างหุ$นส+วนจํากัด อาคารไทยศิวารัตน8
ระเบียบข$อ 93 (2)

468,000.00 ห$างหุ$นส+วนจํากัด อาคารไทยศิวารัตน8

468,000.00 ราคาต่ําสุด

บร.035/2561 วันที่ 3/5/2561

78,752.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

78,752.00 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

78,752.00 ราคาต่ําสุด

1032/2561 วันที่ 4/5/2561

220,000.00

199,980.86

เฉพาะเจาะจง
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

199,980.86 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

199,980.86 ราคาต่ําสุด

1033/2561 วันที่ 4/5/2561

14,000.00

14,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิตี้มอลล8 กรุFป จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

13,931.75 บริษัท ซิตี้มอลล8 กรุFป จํากัด

13,931.75 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-164/2561 วันที่ 7/5/2561

นายไพสิทธิ์ ภูเขาทอง

29,100.00 นายไพสิทธิ์ ภูเขาทอง

29,100.00

74,100.00

เฉพาะเจาะจง
นายอนุวัต มังกรแก$ว
มาตรา 56(2)(ข)

22,500.00 นายอนุวัต มังกรแก$ว

22,500.00 ราคาต่ําสุด

22,500.00 นายวาที ศรีสม

22,500.00

74,100.00

นายวาที ศรีสม

บร.จซ.1-165/2561 วันที่ 7/5/2561

7

ซ+อมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ชั้น 18 D

39,697.00

39,697.00

เฉพาะเจาะจง
ห$างหุ$นส+วนจํากัด เอส.พี.แอร8
มาตรา 56(2)(ข)

39,697.00 ห$างหุ$นส+วนจํากัด เอส.พี.แอร8

39,697.00 ราคาต่ําสุด

1034/2561 วันที่ 7/5/2561

8

เช+ารถยนต8ประจําตําแหน+งรองผู$จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป
จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 3 เดือน

75,000.00

73,830.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรีเมียร8 อินเตอร8 ลิซซิ่ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

73,830.00 บริษัท พรีเมียร8 อินเตอร8 ลิซซิ่ง จํากัด

73,830.00 ราคาต่ําสุด

บร.036/2561 วันที่ 7/5/2561

9

กล$องถ+ายรูปดิจิตอล สําหรับสาขาพิษณุโลก จํานวน 1 เครื่อง

24,000.00

22,990.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊ก คาเมร+า คอร8ปอเรชั่น จํากัด
มาตรา 56(2)(ข) (มหาชน)

22,990.00

22,990.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.2-018/2561 วันที่ 8/5/2561

150,000.00

152,075.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร8ยูเนี่ยน ซิสเต็มส8 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส8 จํากัด

155,150.00

บริษัท คอมพิวเตอร8ยูเนี่ยน ซิสเต็มส8 จํากัด

149,000.01 ราคาต่ําสุด

2010/2561 วันที่ 8/5/2561

500,000.00

438,888.00

เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท วินเทล คอนซัลติ้งจํากัด

500,000.00

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

489,159.00 ราคาต่ําสุด

บร.037/2561 วันที่ 8/5/2561

360.00

360.00

1,000.00

1,000.00

40,000.00

38,520.00

10 SAN Switch Lincense จํานวน 8 Lincense
11

สํารวจความพึงพอใจ ความภักดี และความไม+พึงพอใจของลูกค$าที่มีต+อ
บสย.

12 เช+าสนามแบดมินตัน ประจําเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1
13 จัดจ$างผลิตตรายาง จํานวน 2 อัน
14 การบริการบํารุงรักษาระบบปNองกันอัคคีภัย FM-200 ระยะเวลา 1 ปO

149,000.00

489,159.00

บริษัท บิ๊ก คาเมร+า คอร8ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)

เฉพาะเจาะจง
คณิสนันท8
มาตรา 56(2)(ข)

360.00 คณิสนันท8

เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด8 ออฟฟMศ ซัพพลาย จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

963.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไฟร8เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท พรีเมี่ยม แอนด8 ออฟฟMศ ซัพพลาย
จํากัด

38,520.00 บริษัท ไฟร8เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

360.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-166/2561 วันที่ 9/5/2561

963.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-168/2561 วันที่ 10/5/2561

38,520.00 ราคาต่ําสุด

บร.038/2561 วันที่ 11/5/2561

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย+อม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ$าง

15 เช+าสนามแบดมินตัน เพื่อกระชับความสัมพันธ8ระหว+าง บสย.กับ ธอส.
16 นามบัตร จํานวน 1 กล+อง
17 การเช+าอาคารสํานักงานสาขาอุดรธานี ระยะเวลา 3 ปO
โครงการจัดซื้อโปรแกรมตรวจสอบและบริหารจัดการช+องโหว+ด$านความ
18
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Vulnerability Management)

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

3,200.00

3,200.00

500.00

500.00

1,260,000.00

1,260,000.00

700,000.00

วิธีซื้อ/จ$าง

ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง
ชมรมแบดมินตันกรมพัฒนาที่ดิน
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท วันโอไฟว8 ดิจิตอล พริ้นติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

การเช+าตาม
นายสุวัฒน8 วิไลงาม
ระเบียบข$อ 93 (2)

วิธีประกวดราคา บริษัท เมโทร ยูนิเวอร8แซล ซิสเต็ม แอนด8
692,468.33 อิเล็กทรอนิกส8 เทคโนโลยี จํากัด
(e-bidding) บริษัท อินฟMนิตี้ โซลูชั่น เซอร8วิส จํากัด

ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา
3,200.00 ชมรมแบดมินตันกรมพัฒนาที่ดิน
214.00 บริษัท วันโอไฟว8 ดิจิตอล พริ้นติ้ง จํากัด
1,260,000.00 นายสุวัฒน8 วิไลงาม
655,000.00 บริษัท เมโทร ยูนิเวอร8แซล ซิสเต็ม แอนด8
690,578.00

เทคโนโลยี จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

3,200.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-170/2561 วันที่ 14/5/2561

214.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-172/2561 วันที่ 14/5/2561

1,260,000.00 ราคาต่ําสุด

บร.040/2561 วันที่ 14/5/2561

655,000.00

บร.039/2561 วันที่ 15/5/2561

ราคาต่ําสุด

19 การต+ออายุสมาชิกวารสารภาษีอากร ระยะเวลา 1 ปO

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,900.00 บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด

1,900.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-173/2561 วันที่ 16/5/2561

20 การบริการเปลี่ยนไส$กรองเครื่องกรองน้ําดื่ม พร$อมอุปกรณ8

3,900.00

3,900.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โคเวย8 (ประเทศไทย) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

3,900.00 บริษัท โคเวย8 (ประเทศไทย) จํากัด

3,900.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-174/2561 วันที่ 16/5/2561

21 แจกันดอกไม$สด จํานวน 1 อัน

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร8) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร8) จํากัด

2,000.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-175/2561 วันที่ 16/5/2561

360.00

360.00

360.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-179/2561 วันที่ 16/5/2561

23 โพสต8อิท จํานวน 80 แพ็ค

5,500.00

5,200.20

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

5,200.20 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

5,200.20 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-180/2561 วันที่ 17/5/2561

24 กระเช$าผลไม$ จํานวน 2 กระเช$า

4,000.00

4,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิตี้มอลล8 กรุFป จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

3,995.50 บริษัท ซิตี้มอลล8 กรุFป จํากัด

3,995.50 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-181/2561 วันที่ 17/5/2561

25 กระเช$าผลไม$ จํานวน 4 กระเช$า

8,000.00

8,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิตี้มอลล8 กรุFป จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

7,922.50 บริษัท ซิตี้มอลล8 กรุFป จํากัด

7,922.50 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-182/2561 วันที่ 17/5/2561

72,000.00

72,000.00

เฉพาะเจาะจง
นางสาวจินดาภา แก$วรัตน8
มาตรา 56(2)(ข)

72,000.00 นางสาวจินดาภา แก$วรัตน8

72,000.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-184/2561 วันที่ 17/5/2561

27,000.00

26,707.20

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไพน8ซีส เอโวลูชั่น จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

26,707.20 บริษัท ไพน8ซีส เอโวลูชั่น จํากัด

26,707.20 ราคาต่ําสุด

1035/2561 วันที่ 17/5/2561

500.00

500.00

22 เช+าสนามแบดมินตัน ประจําเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2

26 การจ$างบริการเรือข$ามเกาะ จํานวน 2 ลํา
27

การจ$างวิเคราะห8ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล$อมในการทํางาน ชั้น
16-18

28 ซ+อมแซมกล$องถ+ายรูป พร$อมค+าแรงและค+าอะไหล+

เฉพาะเจาะจง
คณิสนันท8
มาตรา 56(2)(ข)

เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิคอน เซลส8 (ประเทศ) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

360.00 คณิสนันท8

451.36 บริษัท นิคอน เซลส8 (ประเทศ) จํากัด

451.36 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-186/2561 วันที่ 18/5/2561

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย+อม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ$าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

29 ผลิตเครื่องแบบพนักงาน จํานวน 2 คน

8,400.00

8,008.95

30 เช+าสนามฟุตบอล ประจําเดือนเมษายน ครั้งที่ 2

3,000.00

3,000.00

30,000.00

30,000.00

4,290.00

33 ผลิตปNายไวนิล พร$อมติดตั้ง จํานวน 7 ปNาย (กรุงเทพ)

วิธีซื้อ/จ$าง

ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เพาเวอร8 นาว จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

8,008.95 บริษัท พาวเวอร8 นาว จํากัด

8,008.95 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-185/2561 วันที่ 18/5/2561

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม$นท8 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

3,000.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม$นท8 จํากัด

3,000.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-183/2561 วันที่ 21/5/2561

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เดอะทับแขก รีสอร8ท จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

8,010.00 บริษัท เดอะทับแขก รีสอร8ท จํากัด

8,010.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-187/2561 วันที่ 21/5/2561

3,415.99

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

3,415.99 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

3,415.99 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-188/2561 วันที่ 22/5/2561

7,000.00

5,992.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพิมพ8ล$านคํา จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

5,992.00 บริษัท โรงพิมพ8ล$านคํา จํากัด

5,992.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-189/2561 วันที่ 22/5/2561

34 เช+าสนามฟุตบอล ประจําเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม$นท8 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

3,000.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม$นท8 จํากัด

3,000.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-191/2561 วันที่ 22/5/2561

35 พวงหรีด จํานวน 1 พวง

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง
ร$านดอกไม$สุรมาลี
มาตรา 56(2)(ข)

1,500.00 ร$านดอกไม$สุรมาลี

1,500.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-193/2561 วันที่ 22/5/2561

4,600.00

4,301.40

เฉพาะเจาะจง
ร$าน บิ๊กอาร8ต
มาตรา 56(2)(ข)

4,301.40 ร$าน บิ๊กอาร8ต

4,301.40 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-194/2561 วันที่ 22/5/2561

37 ของที่ระลึก จํานวน 15 ชุด

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง
MISS SIAM
มาตรา 56(2)(ข)

2,240.00 MISS SIAM

2,240.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-196/2561 วันที่ 22/5/2561

38 ค+ารับรองสื่อมวลชน

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง ร$านส$มกักนึง
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท วราภรณ8 สมพงษ8 ฟูNดส8 จํากัด

2,800.00 ร$านส$มกักนึง

2,800.00

2,112.00 บริษัท วราภรณ8 สมพงษ8 ฟูNดส8 จํากัด

2,112.00

3,530.00 ห$างหุ$นส+วนจํากัด เฮือนเพ็ญ

3,530.00

2,731.18 บริษัท เซ็นทรัลเวิลด8 จํากัด

2,731.18

31 ของที่ระลึกสําหรับสื่อมวลชน จํานวน 18 ชิ้น
32

36

แผ+นสันห+วงพลาสติก , แผ+น CD , ปากกาเขียน CD และเทปผ$าติดสันปก
จํานวน 7 รายการ

ผลิตปNายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร จํานวน 6 ปNาย (เชียงใหม+)
ผลิตปNายไวนิล ขนาด 3x1.2 เมตร จํานวน 7 ปNาย (เชียงใหม+)

ห$างหุ$นส+วนจํากัด เฮือนเพ็ญ
39 ค+ารับรองประธานกรรมการ บสย.และเช+ารถตู$พร$อมคนขับ

34,000.00

34,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลเวิลด8 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข) ร$านกlวยเตี๋ยวลีลา

นายเกียรติชัย ดวงคํา

280.00 ร$านกlวยเตี๋ยวลีลา
4,000.00 นายเกียรติชัย ดวงคํา

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-197/2561 วันที่ 22/5/2561

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-204/2561 วันที่ 22/5/2561

20,000.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-206/2561 วันที่ 22/5/2561

280.00
4,000.00

ผลิตปNายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร จํานวน 6 ปNาย (นครราชสีมา)
40

ผลิตสปอตโฆษณา จํานวน 1 งาน (นครราชสีมา)
รถแห+ประชาสัมพันธ8 จํานวน 3คัน/วัน ระยะเวลาตั้งแต+ 23-29
พฤษภาคม 2561 (นครราชสีมา)

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง
นายสมศักดิ์ พัวอมรพงศ8
มาตรา 56(2)(ข)

20,000.00 นายสมศักดิ์ พัวอมรพงศ8

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย+อม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ$าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

ผลิตปNาย ไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร จํานวน 4 ปNาย (ประจวบ)

ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ร$านพัฒนา พริ้นติ้ง

ผลิตปNาย ไวนิล ขนาด 3x1.20 เมตร จํานวน 5 ปNาย (ประจวบ)
41 รถแห+ โฆษณาประชาสัมพันธ8 จํานวน 2 คัน/วัน ตั้งแต+วันที่ 23-27
พฤษภาคม 2561 (ประจวบ)

วิธีซื้อ/จ$าง

15,350.00

15,350.00

ผลิตสปอตโฆษณา จํานวน 1 งาน (ประจวบ)

ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา
3,850.00 ร$านพัฒนา พริ้นติ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-207/2561 วันที่ 22/5/2561

3,850.00

เฉพาะเจาะจง
มาตรา 56(2)(ข) นายวิโรจน8 แถมมี

10,000.00 นายวิโรจน8 แถมมี

10,000.00

นางสุชิธา อุ+นอบ

1,500.00 นางสุชิธา อุ+นอบ

1,500.00

ผลิตปNาย ไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ติดข$างรถแห+ (ชลบุรี)
5,880.00

5,880.00

เฉพาะเจาะจง
ห$างหุ$นส+วนจํากัด สมควรอิงค8เจ็ท (2007)
มาตรา 56(2)(ข)

5,564.00 ห$างหุ$นส+วนจํากัด สมควรอิงค8เจ็ท (2007)

5,564.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-208/2561 วันที่ 22/5/2561

4,380.00

4,380.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท รุ+งเรืองปNายระยอง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

4,280.00 บริษัท รุ+งเรืองปNายระยอง จํากัด

4,280.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-210/2561 วันที่ 22/5/2561

8,640.00

8,239.00

เฉพาะเจาะจง
ร$านดาต$าโซนิค ไทยแลนด8 ปริ้นติ้ง แอนด8 ดีไซน8
มาตรา 56(2)(ข)

8,239.00 ร$านดาต$าโซนิค ไทยแลนด8 ปริ้นติ้ง แอนด8 ดีไซน8

8,239.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-211/2561 วันที่ 22/5/2561

3,600.00

3,600.00

เฉพาะเจาะจง
นายจนัสธร แก$วคําใต$
มาตรา 56(2)(ข)

3,600.00 นายจนัสธร แก$วคําใต$

3,600.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-212/2561 วันที่ 22/5/2561

46 รถแห+ โฆษณาประชาสัมพันธ8 จํานวน 4/คัน ระยะเวลา 2 วัน (อยุธยา)

8,000.00

8,000.00

เฉพาะเจาะจง
นายสายันต8 มุกดา
มาตรา 56(2)(ข)

8,000.00 นายสายันต8 มุกดา

8,000.00 ราคาต่ําสุด

47 รถแห+ โฆษณาประชาสัมพันธ8 จํานวน 4/คัน ระยะเวลา 2 วัน (อยุธยา)

8,000.00

8,000.00

เฉพาะเจาะจง
นายเพทาย ช+วงชู
มาตรา 56(2)(ข)

8,000.00 นายเพทาย ช+วงชู

8,000.00 ราคาต่ําสุด

16,500.00

16,500.00

เฉพาะเจาะจง
นายทองคํา คงวุฒิกฤตานน
มาตรา 56(2)(ข)

16,500.00 นายทองคํา คงวุฒิกฤตานน

16,500.00 ราคาต่ําสุด

1036/2561 วันที่ 22/5/2561

19,688.00

19,688.00

เฉพาะเจาะจง
ร$าน พี.เจ.กราฟฟMก
มาตรา 56(2)(ข)

19,688.00 ร$าน พี.เจ.กราฟฟMก

19,688.00 ราคาต่ําสุด

1038/2561 วันที่ 22/5/2561

42 รถแห+ประชาสัมพันธ8 จํานวน 1 คัน/วัน จํานวน 3 วัน (ชลบุรี)
ผลิตสปอตโฆษณา (ชลบุรี)
43

ผลิตปNาย ไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน 2 ปNาย (ชลบุรี)
รถแห+ประชาสัมพันธ8 จํานวน 1 คัน/วัน จํานวน 3 วัน (ชลบุรี)
ผลิตปNาย ไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน 2 ปNาย (ชลบุรี)

44 ผลิตปNาย ไวนิล ขนาด 3x1.20 เมตร จํานวน 5 ปNาย (ชลบุรี)
รถแห+ประชาสัมพันธ8 จํานวน 1 คัน/วัน จํานวน 4 วัน (ชลบุรี)
รถแห+ โฆษณาประชาสัมพันธ8 จํานวน 1 คัน/วัน ตั้งแต+วันที่ 23-24
พฤษภาคม 2561 (อุบล)
45

ผลิตปNายไวนิล (ติดรถแห+) ขนาด 1.2x2.4 เมตร จํานวน 4 ปNาย (อุบล)
ผลิตสปอตโฆษณา จํานวน 1 งาน (อุบล)

48

การจ$างรถแห+ประชาสัมพันธ8 จํานวน 3 คัน/วัน จํานวน 5 วัน (เชียงใหม+)
ผลิตสปอตโฆษณา จํานวน 1 งาน (เชียงใหม+)

บร.จซ.1-214/2561 วันที่ 22/5/2561

ผลิตปNายไวนิล ขนาด 3x1.2 เมตร จํานวน 5 ปNาย (สุราษฎร8)
49

ผลิตปNายไวนิล ติดรถแห+ ขนาด 1.2x2.4 เมตร จํานวน 6 ปNาย (สุราษฎร8)
รถแห+ประชาสัมพันธ8 จํานวน 3 คัน/วัน ระยะเวลา 5 วัน (สุราษฎร8)
จ$างผลิตสปอตโฆษณา จํานวน 1 งาน (สุราษฎร8)

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย+อม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ$าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ$าง

ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

ผลิตปNายไวนิล ติดรถแห+ ขนาด 1.2x2.4 เมตร จํานวน 6 ปNาย (พิษณุโลก)
23,200.00

23,200.00

เฉพาะเจาะจง
นายวินัย กลีบนิล
มาตรา 56(2)(ข)

23,200.00 นายวินัย กลีบนิล

23,200.00 ราคาต่ําสุด

1039/2561 วันที่ 22/5/2561

28,700.00

28,700.00

เฉพาะเจาะจง
ห$างหุ$นส+วนจํากัด พิมพ8นิยม ปริ้นติ้ง
มาตรา 56(2)(ข)

27,849.96 ห$างหุ$นส+วนจํากัด พิมพ8นิยม ปริ้นติ้ง

27,849.96 ราคาต่ําสุด

1040/2561 วันที่ 22/5/2561

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง
นายสมศักดิ์ พัวอมรพงษ8
มาตรา 56(2)(ข)

20,000.00 นายสมศักดิ์ พัวอมรพงษ8

20,000.00 ราคาต่ําสุด

1041/2561 วันที่ 22/5/2561

16,600.00

16,600.00

เฉพาะเจาะจง
นายสมศักดิ์ ชุ+มชื่น
มาตรา 56(2)(ข)

16,600.00 นายสมศักดิ์ ชุ+มชื่น

16,600.00 ราคาต่ําสุด

1042/2561 วันที่ 22/5/2561

16,000.00

13,173.84

เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีรศิลปs ดีไซน8 แอนด8 แอดเวอร8ไทซิ่ง
มาตรา 56(2)(ข) จํากัด

13,173.84

13,173.84 ราคาต่ําสุด

1043/2561 วันที่ 22/5/2561

39,700.00

39,700.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บูมดิจิตอล ไซน8มีเดีย จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

39,700.00 บริษัท บูมดิจิตอล ไซน8มีเดีย จํากัด

39,700.00 ราคาต่ําสุด

1046/2561 วันที่ 22/5/2561

20,155.00

20,155.00

เฉพาะเจาะจง
นางสาวจินตหรา ศรีสุข
มาตรา 56(2)(ข)

20,155.00 นางสาวจินตหรา ศรีสุข

20,155.00 ราคาต่ําสุด

1047/2561 วันที่ 22/5/2561

57 อาหารว+าง จํานวน 120 กล+อง

4,440.00

4,440.00

เฉพาะเจาะจง
ร$านปqrนลี่เบเกอรี่
มาตรา 56(2)(ข)

4,440.00 ร$านปqrนลี่เบเกอรี่

4,440.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-209/2561 วันที่ 23/5/2561

58 เช+ารถตู$ปรับอากาศพร$อมคนขับรถ จํานวน 2 คัน ระยะเวลา 2 วัน

8,000.00

7,200.00

เฉพาะเจาะจง
ห$างหุ$นส+วนจํากัด ทรัพย8เจริญ แทรเวล
มาตรา 56(2)(ข)

7,200.00 ห$างหุ$นส+วนจํากัด ทรัพย8เจริญ แทรเวล

7200 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-213/2561 วันที่ 23/5/2561

50 รถแห+ จํานวน 3 คัน/วัน จํานวน 10 วัน (พิษณุโลก)
ผลิตสปอตโฆษณา (พิษณุโลก)
ผลิตปNายไวนิล ติดรถแห+ ขนาด 1.2x3 เมตร จํานวน 5 ปNาย (สงขลา)
51

ผลิตปNายไวนิล ติดรถแห+ ขนาด 1.2x2.4 เมตร จํานวน 6 ปNาย (สงขลา)
รถแห+ จํานวน 3 คัน/วัน จํานวน 7 วัน (สงขลา)
ผลิตสปอตโฆษณา (สงขลา)

ผลิตปNายไวนิล ติดรถแห+ ขนาด 1.2x2.4 ม.จํานวน 6 ปNาย (นครราชสีมา)
52 ผลิตสปอตโฆษณา จํานวน 1 งาน (นครราชสีมา)
รถแห+ประชาสัมพันธ8 จํานวน 3 คัน/วัน ระยะเวลา 7 วัน (นครราชสีมา)
ผลิตปNายไวนิล ติดรถแห+ ขนาด 1.2x3 เมตร จํานวน 4 ปNาย (อุบล)
53

ผลิตปNายไวนิล ติดรถแห+ ขนาด 1.2x2.4 เมตร จํานวน 4 ปNาย (อุบล)
ผลิตสปอตโฆษณา จํานวน 1 งาน (อุบล)
รถแห+ประชาสัมพันธ8 จํานวน 2 คัน/วัน ระยะเวลา 5 วัน (อุบล)

54

ผลิตปNายไวนิล ติดรถแห+ ขนาด 1.2x3 เมตร จํานวน 10 ปNาย (อยุธยา)
ผลิตปNายไวนิล ติดรถแห+ ขนาด 1.2x2.4 เมตร จํานวน 16 ปNาย (อยุธยา)

บริษัท ธีรศิลปs ดีไซน8 แอนด8 แอดเวอร8ไทซิ่ง
จํากัด

ผลิตปNาย ไวนิล ขนาด 1.5x3 เมตร จํานวน 7 ปNาย (อุดร)
55

ผลิตปNาย ไวนิล ขนาด 2.4x1.2 เมตร จํานวน 8 ปNาย (อุดร)
รถแห+ โฆษณาประชาสัมพันธ8 จํานวน 4 คัน/วัน ตั้งแต+วันที่ 23
พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 (อุดร)
ผลิตปNาย ไวนิล ขนาด 1.5x3 เมตร จํานวน 3 ปNาย (อุดร)

ผลิตปNาย ไวนิล ขนาด 2.4x1.2 เมตร จํานวน 4 ปNาย (อุดร)
56 รถแห+ โฆษณาประชาสัมพันธ8 จํานวน 2 คัน/วัน ตั้งแต+วันที่ 23
พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 จํานวน 10 วัน (อุดร)
ผลิตสปอตประชาสัมพันธ8 จํานวน 1 งาน (อุดร)

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย+อม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ$าง

59 ผลิตใบเสร็จรับเงิน จํานวน 55,000 ใบ
60

การจ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต8ประจําสํานักงานใหญ+ บสย.
จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลา 10 เดือน

61 ค+ารับรองประธานกรรมการ บสย. เยี่ยม สาขาสุราษฎร8ธานี

วงเงิน
งบประมาณ
50,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ$าง

เฉพาะเจาะจง
47,080.00
มาตรา 56(2)(ข)

150,000.00

139,314.00

10,000.00

1,000.00

62 อุปกรณ8ไฟฟNาสํานักงาน จํานวน 4 รายการ

บริษัท ดาต$าโปรดักส8 ทอปปqง ฟอร8ม จํากัด

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส8 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง ขนมจีนเส$นสด
มาตรา 56(2)(ข) ร$านอาหารบ$านปลายคลอง

บริษัท โฮม โปรดักส8 เซ็นเตอร8 จํากัด (มหาชน)
7,000.00

เฉพาะเจาะจง
7,000.00
บริษัท ซีเคียวเมท จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

วีรสยาม
63 เช+าสนามฟุตบอล ประจําเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 3

โครงการจ$างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดประจําสํานักงานสาขา
64
10 สาขา ระยะเวลา 2 ปO

3,000.00

3,220,000.00

3,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

47,080.00 บริษัท ดาต$าโปรดักส8 ทอปปqง ฟอร8ม จํากัด

47,080.00 ราคาต่ําสุด

1037/2561 วันที่ 23/5/2561

139,902.50 บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส8 จํากัด

139,902.50 ราคาต่ําสุด

บร.043/2561 วันที่ 23/5/2561

ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม$นท8 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

วิธีประกวดราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร8
3,466,158.00 อิเล็กทรอนิกส8 การ8ด จํากัด
(e-bidding)
ห$างหุ$นส+วนจํากัด พี พรหมพิริยะ

ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา

540.00 ร$านขนมจีนเส$นสด

540.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-215/2561 วันที่ 24/5/2561

642.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-216/2561 วันที่ 24/4/2561

3,890.00 ร$านอาหารบ$านปลายคลอง

3,890.00

3,336.00 บริษัท โฮม โปรดักส8 เซ็นเตอร8 จํากัด (มหาชน)

3,336.00

642.00 บริษัท ซีเคียวเมท จํากัด
1,669.20 วีรสยาม

1,669.20

3,000.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม$นท8 จํากัด

3,000.00 ราคาต่ําสุด

3,199,728.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร8
การ8ด จํากัด

3,199,728.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-217/2561 วันที่ 24/5/2561

บร.041/2561 วันที่ 24/5/2561

6,420,000.00

65 หนังสือพิมพ8ประจําส+วนกลาง บสย. พร$อมจัดส+ง เดือนมิถุนายน 2561

1,260.00

1,260.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท รุ+งโรฒณ8บริการ (2525) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

66 ผลิตปNายไวนิล พร$อมติดตั้ง จํานวน 1 ปNาย

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง
ร$านพงศกร การพิมพ8
มาตรา 56(2)(ข)

67 กระเช$าดอกไม$ จํานวน 1 กระเช$า

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร8) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร8) จํากัด

2,000.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-222/2561 วันที่ 25/5/2561

68 ซื้อข$อมูลงบการเงินปO 2551-2553,ปO2558-2559

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง
กรมพัฒนาธุรกิจการค$า กระทรวงพาณิชย8
มาตรา 56(2)(ข)

83,256.10 กรมพัฒนาธุรกิจการค$า กระทรวงพาณิชย8

83,256.10 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-223/2561 วันที่ 25/4/2561

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

15,600.00 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

15,600.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-227/2561 วันที่ 25/4/2561

69 ของที่ระลึก จํานวน 15 ชุด

โครงการเช+ารถยนต8ประจําตําแหน+งรองผู$จัดการทั่วไป ระยะเวลา 60
70
เดือน จํานวน 1 คัน

1,500,000.00

บริษัท ไทยเร$นท8อะคาร8 คอร8ปอเรชั่น จํากัด
วิธีประกวดราคา
บริษัท กรุงไทยคาร8เร$นท8 แอนด8 ลีส จํากัด
1,542,040.00 อิเล็กทรอนิกส8
(มหาชน)
(e-bidding)
บริษัท เบสท8 อินเวสติเกชั่น จํากัด

1,260.00 บริษัท รุ+งโรฒณ8บริการ (2525) จํากัด
450.00 ร$านพงศกร การพิมพ8

1,260.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-200/2561 วันที่ 25/5/2561

450.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-220/2561 วันที่ 25/5/2561

1,428,000.00
1,450,920.00 บริษัท ไทยเร$นท8อะคาร8 คอร8ปอเรชั่น จํากัด
1,490,000.00

1,428,000.00 ราคาต่ําสุด

บร.042/2561 วันที่ 25/5/2561

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย+อม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ$าง

71 พัฒนาคอนเทนต8 จํานวน 1 งาน

72 คอมพิวเตอร8 พร$อมจอ จํานวน 3 เครื่อง

73

น้ําดื่ม ขนาด 350 มิลลิลิตร จํานวน 90 ขวด , น้ําดื่มน้ํา ขนาด 600
มิลลิลิตร จํานวน 60 ขวด

74 การถ+ายทอดสด (Facebook Live) งานจัดกิจกรรมเผยแพร+ 25 ปO

วงเงิน
งบประมาณ
95,000.00

120,000.00

ราคากลาง
90,000.00

วิธีซื้อ/จ$าง

ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูบิ เวอร8ซิตี้ จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส8 จํากัด
เฉพาะเจาะจง
111,868.50
บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จํากัด

1,100.00

1,100.00

50,000.00

50,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีพี ออลล8 จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

เฉพาะเจาะจง
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไพร8มไทม8 จํากัด

75 โครงการจัดจ$างจัดกิจกรรมเผยแพร+ 25 ปO

1,300,000.00

วิธีประกวดราคา บริษัท มันส8 อีเว$นท8 ออร8กาไนซเซอร8 จํากัด
1,296,869.42 อิเล็กทรอนิกส8 บริษัท พี.อีเว$นท8 เอเจนซี่ จํากัด
(e-bidding) บริษัท การะเกด เอ็นเทอร8เทนเม$นท8 จํากัด
บริษัท ดรีมเวิร8ค แอคเวอร8ไทซิ่ง จํากัด

76 SMS Package จํานวน 300,000 Credit

129,000.00

128,400.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ต-อินโนวา จํากัด
มาตรา 56(2)(ข) ห$างหุ$นส+วนจํากัด พายบิสซิเนส คอนเซ$าท8 กรุFป

ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา
90,000.00 บริษัท ยูบิ เวอร8ซิตี้ จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

90,000.00 ราคาต่ําสุด

1044/2561 วันที่ 28/5/2561

105,930.00 ราคาต่ําสุด

2011/2561 วันที่ 28/5/2561

105,930.00
112,029.00 บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส8 จํากัด
117,165.00
719.00 บริษัท ซีพี ออลล8 จํากัด (มหาชน)
50,000.00 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

719.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-225/2561 วันที่ 30/5/2561

50,000.00 ราคาต่ําสุด

1045/2561 วันที่ 30/5/2561

1,230,000.00 ราคาต่ําสุด

บร.044/2561 วันที่ 30/5/2561

125,190.00 ราคาต่ําสุด

1048/2561 วันที่ 31/5/2561

1,230,000.00
1,299,000.00
1,289,350.00 บริษัท ไพร8มไทม8 จํากัด
1,299,900.20
1,284,000.00
125,190.00
131,610.00

บริษัท เน็ต-อินโนวา จํากัด

