แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย(อม
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ$าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ$าง

ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

1

ค)าเช)าสนามแบดมินตัน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 3

360.00

เฉพาะเจาะจง
360.00
คอร8ดแบตฯ คณัสนันท8
มาตรา 56(2)(ข)

2

น้ําดื่ม ขนาด 350 ml จํานวน 6 โหล

330.00

330.00

3

การจ$างเหมางานการร)วมประชุมงาน Annual Assosiation of Guarantee
Institutions และศึกษาดูงานระบบประกันสินเชื่อในต)างประเทศสําหรับ
กรรมการ บสย. ประจําป^ 2561

1,500,000.00

1,375,894.50

4

เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 12 รายการ

19,500.00

14,269.52

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.เอส.ฟอร8จูนเทรด จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

14,269.52 บริษัท เอส.เอส.ฟอร8จูนเทรด จํากัด

14,269.52 ราคาต่ําสุด

1049/2561 วันที่ 5/6/2561

5

งานจ$างล)ามแปลภาษาเกาหลี-ไทย จํานวน 1 งาน

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง
Miss Eun Yub Lee
มาตรา 56(2)(ข)

30,000.00 Miss Eun Yub Lee

30,000.00

1050/2561 วันที่ 5/6/2561

6

การเช)าเครื่องถ)ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟQงก8ชั่น จํานวน 4 เครื่อง ระยะเวลา
24 เดือน

7

การจ$างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมในการรองรับมาตรฐานการบัญชีสําหรับกลุ)ม
เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9)

8

การจ$างบริการบํารุงรักษาเครื่องกรองน้ําดื่ม ระยะเวลา 1 ป^

9

งานจ$างเหมาติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic จากชั้น 17 ไปยังชั้น 16
จํานวน 1 งาน

10

งานจ$างเหมาติดตั้งตกแต)ง และรื้อถอนบูธมาตรฐานงาน Thailand Smart
Money

11
12

เฉพาะเจาะจง
นายคุณารัตน8 รักตะจิตระการ
มาตรา 56(2)(ข)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส8
(e-bidding)

360.00 คอร8ดแบตฯ คณัสนันท8

360.00 ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-230/2561 วันที่ 1/6/2561

330.00 นายคุณารัตน8 รักตะจิตระการ

330.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-231/2561 วันที่ 1/6/2561

1,371,500.00

ราคาต่ําสุด

บร.046/2561 ลงวันที่ 1/6/2561

บริษัท ทัวร8กูรู จํากัด

1,371,500.00

บริษัท คิวริโอ ทัวร8 แอนด8 แทรเวิล จํากัด

1,488,888.00

บริษัท ทัวร8กูรู จํากัด

ราคาต่ําสุด

วิธีประกวดราคา

11,700,000.00
700 000 00

11,640,552.53
640 552 53 อิเล็กทรอนิกส8

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ8 (ประเทศไทย)
ประเทศไทย จํากัด

11,460,300.00
460 300 00 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ8 (ประเทศไทย)
ประเทศไทย จํากัด

11,460,300.00
460 300 00 ราคาต่ําสุด

บร.045/2561
บร
045 2561 ลงวันที่ 5/6/2561
2561

18,000,000.00

ได$คะแนน
รวมสูงสุด

บร.047/2561 ลงวันที่ 5/6/2561

(e-bidding)

จ$างที่ปรึกษาโดย
วิธีคัดเลือก บริษัท ดีลอยท8 ทู$ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด
มาตรา 70 (2) (ข)

19,500,000.00

19,150,190.00

30,000.00

27,250.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บี บี เค โซลูชั่น จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

27,250.00 บริษัท บี บี เค โซลูชั่น จํากัด

27,250.00

ราคาต่ําสุด

บร.048/2561 ลงวันที่ 6/6/2561

100,000.00

95,230.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน เอ็นเตอร8ไพรส8 โซลูชั่น จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

95,230.00 บริษัท วัน เอ็นเตอร8ไพรส8 โซลูชั่น จํากัด

95,230.00

ราคาต่ําสุด

1051/2561 วันที่ 7/6/2561

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท พี.เอ พริ้นท8ติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

45,000.00 บริษัท พี.เอ พริ้นท8ติ้ง จํากัด

45,000.00

ราคาต่ําสุด

1052/2561 วันที่ 7/6/2561

กระเช$าผลไม$ จํานวน 1 กระเช$า (เยี่ยมพนักงาน)

1,500.00

1,500.00

1,491.00 บริษัท ฟูkดแลนด8ซุปเปอร8มาร8เก็ต จํากัด

1,491.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-243/2561 วันที่ 7/6/2561

กระเช$าผลไม$ จํานวน 1 กระเช$า (หนังสือพิมพ8สยามรัฐ)

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิตี้มอลล8 กรุlป จํากัด

1,878.50 บริษัท ซิตี้มอลล8 กรุlป จํากัด

1,878.50

กระเช$าผลไม$ จํานวน 2 กระเช$า (Viice TV)

4,000.00

4,000.00 มาตรา 56(2)(ข) บริษัท ซิตี้มอลล8 กรุlป จํากัด

3,799.50 บริษัท ซิตี้มอลล8 กรุlป จํากัด

3,799.50

ราคาต่ําสุด

บร.จซ.1-242/2561 วันที่ 8/6/2561

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟูkดแลนด8ซุปเปอร8มาร8เก็ต จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

18,000,000.00 บริษัท ดีลอยท8 ทู$ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด

13

น้ําดื่ม ขนาด 600 ml จํานวน 8 โหล

440.00

440.00

เฉพาะเจาะจง
นายคุณารัตน8 รักตะจิตระการ
มาตรา 56(2)(ข)

440.00 นายคุณารัตน8 รักตะจิตระการ

440.00

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-246/2561 วันที่ 11/6/2561

14

นามบัตร จํานวน 2 กล)อง

800.00

800.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน โอ ไฟว8 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

642.00 บริษัท วัน โอ ไฟว8 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด

642.00

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-247/2561 วันที่ 11/6/2561

15

ค)าเลี้ยงรับรองคณะผู$แทนจากสถาบัน Koera Cerdit Guarantee Fund
(KODIT) ในวันที่ 20/6/61 (มื้อเย็น)

7,500.00

7,500.00

4,444.00

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-248/2561 วันที่ 12/6/2561

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทย ฟูkด บาร8น จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

4,444.00 บริษัท ไทย ฟูkด บาร8น จํากัด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย(อม
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ลําดับที่
16

งานจัดซื้อจัดจ$าง
ผลิตปkายฟqวเจอร8บอร8ดพร$อมไดคัท ขนาด 57x61 ซม. จํานวน 4 ชิ้น
ผลิตปkายฟqวเจอร8บอร8ดพร$อมไดคัท ขนาด 65.2x17.7 ซม. จํานวน 12 ชิ้น

17

การจ$างบริการบํารุงรักษาระบบ Call Income จํานวน 1 งาน

18

ไส$กรองเครื่องกรองน้ํา Everest จํานวน 4 อัน

19

การจ$างบริการบํารุงรักษา Firewall Fortigate 200B ระยะเวลา 1 ป^

วงเงิน
งบประมาณ
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ$าง

ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง
5,000.00
บริษัท เฮอร8มิซ8 ฟqชเชอรี จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

50,000.00

47,936.00

3,000.00

3,000.00

200,000.00

170,500.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท มิกซ8โปร แอดวานซ8 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟqลเตอร8 มาร8ท จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท แอดวานซ8 โซลูชั่น แอนด8 เทคโนโลยี จํากัด

เฉพาะเจาะจง
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท เมโทร ยูนิเวิร8แซล ซิสเต็ม แอนด8 เทคโนโลยี

จํากัด
บริษัท แอดวานซ8 โซลูชั่น แอนด8 เทคโนโลยี จํากัด

20

การจ$างบริการบํารุงรักษา Firewall Juniper SGG-550 ระยะเวลา 1 ป^

160,000.00

147,660.00

เฉพาะเจาะจง
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท เมโทร ยูนิเวิร8แซล ซิสเต็ม แอนด8 เทคโนโลยี

จํากัด

21
22

23

24

25

26

ผลิตโล)ห8คริสตัล จํานวน 30 ชุด
ผลิตชุดช$อนส$อมลายอยุธยา จํานวน 22 ชุด
ผลิตชุดแก$วกาแฟ จํานวน 14 ชุด
เช)าสนามฟุตบอล ในวันที่ 25/5/61 จํานวน 2 ชม. และในวันที่ 1/6/61
จํานวน 1.30 ชม.

การจ$างประชาสัมพันธ8 บสย. ผ)านเว็บไซต8 Google : Google Adwords

นามบัตร จํานวน 5 กล)อง

การจ$างประชาสัมพันธ8 บสย. ผ)าน Social Media : Facebook Native

ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา
3,638.00 บริษัท เฮอร8มิซ8 ฟqชเชอรี จํากัด

3,638.00

47,936.00 บริษัท มิกซ8โปร แอดวานซ8 จํากัด

47,936.00

2,720.00 บริษัท ฟqลเตอร8 มาร8ท จํากัด

2,720.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-249/2561 วันที่ 12/6/2561
ราคาต่ําสุด

บร.049/2561 ลงวันที่ 12/6/2561

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-253/2561 วันที่ 13/6/2561

199,999.00
379,850.00

บริษัท แอดวานซ8 โซลูชั่น แอนด8 เทคโนโลยี จํากัด

199,999.00

ราคาต่ําสุด

บร.050/2561 ลงวันที่ 13/6/2561

บริษัท แอดวานซ8 โซลูชั่น แอนด8 เทคโนโลยี จํากัด

159,986.40

ราคาต่ําสุด

บร.051/2561 ลงวันที่ 13/6/2561

159,986.40
214,000.00

60,000.00

51,360.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เฟยฟลีหญ)า คริสตัล กิ๊ฟท8 เทรดดิ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

51,360.00 บริษัท เฟยฟลีหญ)า คริสตัล กิ๊ฟท8 เทรดดิ้ง จํากัด

51,360.00

ราคาต่ําสุด

1053/2561 วันที่ 14/6/2561

50,000.00

50,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โพธิ์ทอง อรัญญิก แฮนด8ดิเวอร8ค จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

50,000.00

50,000.00

ราคาต่ําสุด

1054/2561 วันที่ 14/6/2561

6,000.00

6,000.00

1,000,000.00

1,500.00

1,000,000.00

949,344.27

1,500.00

980,708.50

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

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส8
(e-bidding)

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส8
(e-bidding)

5,250.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม$นท8 จํากัด

บริษัท เจ-บิ๊คส8 เทรดดิ้ง จํากัด

660,000.00

บริษัท ซินเนอรรี่ คอร8ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

850,000.00

บริษัท ดิโทโลจี จํากัด

890,000.00

บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จํากัด

914,128.91

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน โอ ไฟว8 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท โพธิ์ทอง อรัญญิก แฮนด8ดิเวอร8ค จํากัด

บริษัท เจ-บิ๊คส8 เทรดดิ้ง จํากัด

1,070.00 บริษัท วัน โอ ไฟว8 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด

บริษัท ดิโทโลจี จํากัด

879,540.00

บริษัท เจ-บิ๊คส8 เทรดดิ้ง จํากัด

888,000.00 บริษัท ดิโทโลจี จํากัด

บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จํากัด

975,412.00

27

ซ)อมแซมเครื่องโทรสาร PANASONIC รุ)น KX-MB3150CX

4,000.00

3,745.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

28

น้ําดื่ม ขนาด 350 ml จํานวน 180 ขวด

1,000.00

1,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีพีออล8 จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

3,745.00 บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด
788.00 บริษัท ซีพีออล8 จํากัด (มหาชน)

5,250.00

660,000.00

1,070.00

879,540.00

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-257/2561 วันที่ 14/6/2561

ราคาต่ําสุด

บร.053/2561 ลงวันที่ 14/6/2561

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-259/2561 วันที่ 15/6/2561
ได$คะแนน
รวมสูงสุด

บร.054/2561 ลงวันที่ 15/6/2561

3,745.00

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-261/2561 วันที่ 18/6/2561

788.00

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-262/2561 วันที่ 18/6/2561

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย(อม
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ$าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ$าง

ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

29

ผลิตตรายาง จํานวน 1 อัน

500.00

500.00

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

181.90 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด8 ออฟฟqศ ซัพพลาย จํากัด

181.90

30

เช)าสนามแบดมินตัน ประจํามิถุนายน ครั้งที่ 1 จํานวน 2 ชม.

360.00

360.00

เฉพาะเจาะจง
คอร8ดแบตฯ คณัสนันท8
มาตรา 56(2)(ข)

360.00 คอร8ดแบตฯ คณัสนันท8

360.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-264/2561 วันที่ 18/6/2561

31

นามบัตร จํานวน 29 กล)อง

9,309.00

6,206.00

32

อาหารเช$าพร$อมน้ําดื่ม จํานวน 90 ชุด

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน โอ ไฟว8 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคไทย จํากัด
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท ซีพีออล8 จํากัด (มหาชน)

ค)าถ)ายเอกสารขาว-ดํา
0.38 บาท/แผ)น

33

การจ$างบริการบํารุงรักษาเครื่องถ)ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟQงก8ชั่นและ
อุปกรณ8 จํานวน 1 เครื่องระยะเวลา 24 เดือน

120,000.00

ค)าถ)ายเอกสารสี (A4)
4.00 บาท/แผ)น

การจ$างบริการบํารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสํานักงานใหญ) บสย.
ระยะเวลา 1 ป^

35

อุปกรณ8เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 13 รายการ

36

แบตเตอรี่โทรศัพท8มือถือ จํานวน 1 ก$อน

37

6,206.00

8,670.00 บริษัท แมคไทย จํากัด

8,670.00

675.00 บริษัท ซีพีออล8 จํากัด (มหาชน)
ค)าถ)ายเอกสารขาวดํา 0.38 บาท/แผ)น

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ8 (ประเทศไทย) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

ค)าถ)ายเอกสารสี (A3)
6.00 บาท/แผ)น

34

6,206.00 บริษัท วัน โอ ไฟว8 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด

ค)าถ)ายเอกสารสี
(A4) 4.00 บาท/แผ)น

675.00

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-263/2561 วันที่ 18/6/2561

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-265/2561 วันที่ 18/6/2561
ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-266/2561 วันที่ 18/6/2561

ค)าถ)ายเอกสารขาว-ดํา
0.38 บาท/แผ)น

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ8 (ประเทศไทย) จํากัด

ค)าถ)ายเอกสารสี
(A3) 6.00 บาท/แผ)น

ค)าถ)ายเอกสารสี (A4)
4.00 บาท/แผ)น

ราคาต่ําสุด

บร.052/2561 วันที่ 18/6/2561

บร.055/2561 วันที่ 18/6/2561

ค)าถ)ายเอกสารสี (A3)
6.00 บาท/แผ)น

87,000.00

85,600.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สตาร8ลิ้งค8 (ประเทศไทย) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

85,600.00 บริษัท สตาร8ลิ้งค8 (ประเทศไทย) จํากัด

85,600.00 ราคาต่ําสุด

9,790.00

8,955.11

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

8,955.11 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

8,955.11

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-267/2561 วันที่ 19/6/2561

700.00

700.00

579.13

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-268/2561 วันที่ 19/6/2561

ค)าเลี้ยงรับรองคณะผู$แทนจากสถาบัน Koera Cerdit Guarantee Fund
(KODIT) ในวันที่ 18/6/61

18,000.00

18,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิดะ กริล จํากัด
มาตรา 56(2)(ข) ห$างหุน$ ส)วนจํากัด เรือนเพชร

38

การจ$างบริการบํารุงรักษาระบบ Call Center ระยะเวลา 1 ป^

100,000.00

97,254.43

39

น้ําดื่ม ขนาด 600 ml จํานวน 240 ขวด

2,400.00

2,400.00

40

นามบัตร จํานวน 2 กล)อง

600.00

428.00

41

ไฟฉาย LED จํานวน 2 อัน

1,000.00

1,000.00

42

ตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่ม จากเครื่องกรองน้ํา ภายในสํานักงานใหญ) จํานวน 3

13,000.00

12,872.10

เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินเตอร8เนชั่นเนลเพอร8เฟคอัลไลแอนซ8 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

579.13 บริษัท อินเตอร8เนชั่นเนลเพอร8เฟคอัลไลแอนซ8 จํากัด
5,626.06 บริษัท ฮิดะ กริล จํากัด

5,626.06

3,881.00 ห$างหุ$นส)วนจํากัด เรือนเพชร

3,881.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริช คอมมูนิเคชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

97,254.43 บริษัท ริช คอมมูนิเคชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด

97,254.43 ราคาต่ําสุด

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีพีออล8 จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

1,300.00 บริษัท ซีพีออล8 จํากัด (มหาชน)

1,300.00

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-271/2561 วันที่ 20/6/2561

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-269/2561 วันที่ 19/6/2561
บร.056/25611 ลงวันที่ 19/6/2561

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน โอ ไฟว8 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว8 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด

428.00

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-272/2561 วันที่ 20/6/2561

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฮม โปรดักส8 เซ็นเตอร8 จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

721.00 บริษัท โฮม โปรดักส8 เซ็นเตอร8 จํากัด (มหาชน)

721.00

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-273/2561 วันที่ 20/6/2561

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซี เอ็น ไว จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

12,872.10 บริษัท ซี เอ็น ไว จํากัด

12,872.10

ราคาต่ําสุด

1055/2561 วันที่ 20/6/2561

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย(อม
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
วงเงิน

หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

51,039.00

ราคาต่ําสุด

บร.057/2561 ลงวันที่ 20/6/2561

140,000.00

ราคาต่ําสุด

บร.058/2561 ลงวันที่ 20/6/2561

การจ$างบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร8แม)ข)าย IBM System x3550 M

44

การจ$างออกแบบและควบคุมงานก)อสร$างการปรับปรุงตกแต)งสํานักงาน
สาขาอุดรธานี

45

นามบัตร จํานวน 2 กล)อง

600.00

428.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน โอ ไฟว8 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว8 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด

428.00

46

เช)าสนามแบดมินตัน ประจํามิถุนายน ครั้งที่ 2 จํานวน 2 ชม.

360.00

360.00

เฉพาะเจาะจง
คอร8ดแบตฯ คณัสนันท8
มาตรา 56(2)(ข)

360.00 คอร8ดแบตฯ คณัสนันท8

360.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-275/2561 วันที่ 22/6/2561

150,000.00

51,039.00

ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ

โดยสังเขป

43

55,000.00

วิธีซื้อ/จ$าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

งานจัดซื้อจัดจ$าง

งบประมาณ

ราคากลาง

เหตุผลที่คัดเลือก

ลําดับที่

เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ8 โซลูชั่น แอนด8 เทคโนโลยี จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

จ$างออกแบบหรือ
ควบคุมงาน
185,000.00
บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท8 จํากัด
ก)อสร$าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ.พี. เนเซอรัล โปรดักส8 จํากัด
47

เครื่องสําอางและอุปกรณ8

5,000.00

เฉพาะเจาะจง
5,000.00
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน จํากัด
ค)าเลี้ยงรับรองคณะผู$แทนจากสถาบัน Koera Cerdit Guarantee Fund
48

(KODIT) ในวันที่ 20/6/61 - 21/6/61

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด
27,500.00

ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา
51,039.00 บริษัท แอดวานซ8 โซลูชั่น แอนด8 เทคโนโลยี จํากัด

140,000.00 บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท8 จํากัด

2,643.00 บริษัท โอ.พี. เนเซอรัล โปรดักส8 จํากัด

2,643.00

1,786.50 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด

1,786.50

360.00 บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน จํากัด

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-274/2561 วันที่ 22/6/2561

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-270/2561 วันที่ 25/6/2561

360.00

5,423.00 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

5,423.00

เฉพาะเจาะจง
27,500.00
บริษัท สตาร8โฮม จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

4,306.00 บริษัท สตาร8โฮม จํากัด

4,306.00

บริษัท อรุโณเทล จํากัด

5,150.57 บริษัท อรุโณเทล จํากัด

5,150.57

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-276/2561 วันที่ 25/6/2561

49

หนังสือพิมพ8ส)วนกลาง ประจําเดือน กรกฎาคม 2561

1,140.00

1,140.00

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

1,140.00 บริษัท รุ)งโรฒณ8บริการ (2525) จํากัด

1,140.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-279/2561 วันที่ 26/6/2561

50

พวงหรีด 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.1-280/2561 วันที่ 27/6/2561

51

แจกันดอกไม$สด จํานวน 1 อัน

1,500.00

1,500.00

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

1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร8) จํากัด

1,500.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-281/2561 วันที่ 27/6/2561

52

ค)ารับรองผู$บริหารธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

2,088.00

2,088.00

เฉพาะเจาะจง
ครัวมัณฑนา
มาตรา 56(2)(ข)

2,088.00 ครัวมัณฑนา

2,088.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-283/2561 วันที่ 28/6/2561

53

เช)าสนามแบดมินตัน ประจํามิถุนายน ครั้งที่ 3 จํานวน 2 ชม.

360.00

360.00

54

พวงหรีด 1 พวง

1,000.00

1,000.00

เฉพาะเจาะจง
คอร8ดแบตฯ คณัสนันท8
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท แคทลียา ฟลอริสท8 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

360.00 คอร8ดแบตฯ คณัสนันท8

1,000.00 บริษัท แคทลียา ฟลอริสท8 จํากัด

360.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-284/2561 วันที่ 28/6/2561

1,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-287/2561 วันที่ 28/6/2561

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย(อม
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ลําดับที่

55

56

งานจัดซื้อจัดจ$าง

การจ$างพัฒนาระบบตรวจสอบค)าธรรมเนียมและการออกใบเสร็จรับเงิน
(Payment Statement Mapping and Issuing Receipt)

การจ$างบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร8แม)ข)าย Dell PowerEdge R610

วงเงิน
งบประมาณ

700,000.00

30,000.00

ราคากลาง

777,997.00

29,425.00

วิธีซื้อ/จ$าง

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส8
(e-bidding)

ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เจ-บิ๊คส8 เทรดดิ้ง จํากัด (ได$คะแนน 73.90)

689,000.00

บริษัท อินเตอร8 เซต รีเสิร8ช แอนด8 โซลูชั่น จํากัด (ได$
คะแนน 66)

520,000.00 บริษัท มิกซ8โปร แอดวานซ8 จํากัด (ได$คะแนน 94.90)

บริษัท มิกซ8โปร แอดวานซ8 จํากัด (ได$คะแนน 94.90)

640,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน เอ็นเตอร8ไพรส8 โซลูชั่น จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

640,000.00

ได$คะแนน
รวมสูงสุด

บร.059/2561 ลงวันที่ 29/6/2561

29,425.00

ราคาต่ําสุด

บร.060/2561 ลงวันที่ 29/6/2561

ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา

29,425.00 บริษัท วัน เอ็นเตอร8ไพรส8 โซลูชั่น จํากัด

