สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
วงเงิน
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
1

โฆษณาประกาศรับสมัครงานผ่านอินเตอร์เน็ต
จานวน 1 แพ็คเกจ

50,000.00

50,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

50,000.00 บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จากัด

50,000.00

ราคาตาสุด

1099/2563 ลว. 1/12/63

2

SMS Package จานวน 1 งาน

47,500.00

47,080.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

47,080.00 บริษัท ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด

47,080.00

ราคาตาสุด

1100/2563 ลว. 1/12/63

3

สติ๊กเกอร์ติดกระจกพื้นทีด้านหลังสานักงานเขต
นครหลวง จานวน 1 งาน

30,000.00

13,375.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอดิส 247 จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

13,375.00 บริษัท เอดิส 247 จากัด

13,375.00

ราคาตาสุด

1101/2563 ลว. 2/12/63

จ่ายตามจริง
ภายใต้
งบประมาณ
10,500,000 บาท

คะแนนรวม
สูงสุด

963.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-643/2563 ลว. 3/12/63

11,342.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-644/2563 ลว. 3/12/63

4

ติดตามหนี้สาหรับกลุ่มลูกหนี้กอ่ นดาเนินคดี

5

นามบัตร จานวน 3 กล่อง

6

โล่รางวัล จานวน 7 ชิ้น

7

Case จานวน 1 ชิ้น และฟิล์ม จานวน 1 ชิ้น

8

โทรศัพท์มือถือ จานวน 1 เครือง

9

มาตรา 7 (1) บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
ร้อยละ 15 ของเงิน
วิธสี รรหาผู้ บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
10,500,000.00 ได้รับการชาระจาก
ให้บริการภายนอก
ลูกหนี้ในแต่ละราย
บริษทั บีองิ้ ลอว์ จากัด
ข้อ 29 (3)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

86 คะแนน
71 คะแนน

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)

32 คะแนน บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

บง. 095/2563 ลว. 2/12/63

1,500.00

963.00

20,000.00

20,000.00

1,700.00

1,700.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

1,680.00 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จากัด (มหาชน)

1,680.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-645/2563 ลว. 3/12/63

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

29,900.00 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จากัด (มหาชน)

29,900.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 2-050/2563 ลว. 3/12/63

พวงมาลัย จานวน 1 พวง

1,700.00

1,700.00

เฉพาะเจาะจง
ร้านภาณุมาศ
มาตรา 56(2)(ข)

1,620.00 ร้านภาณุมาศ

1,620.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-648/2563 ลว. 4/12/63

10

กล่องฝากเก็บเอกสาร จานวน 200 กล่อง

6,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

5,000.00 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

5,000.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-649/2563 ลว. 4/12/63

11

ออกแบบและจัดทา Artwork จานวน 1 งาน

3,000.00

2,400.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

2,400.00 บริษัท คอนเนคท์ กรุ๊ป จากัด

2,400.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-650/2563 ลว. 4/12/63

12

ตรายาง จานวน 6 อัน

4,700.00

4,700.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

2,000.98 บริษัท พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จากัด

2,000.98

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-653/2563 ลว. 4/12/63

13

เช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมคนขับรถ จานวน 2 คัน

32,000.00

28,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

28,000.00 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จากัด

28,000.00

ราคาตาสุด

1102/2563 ลว. 4/12/63

14

ผงหมึก จานวน 5 รายการ

25,700.00

23,433.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

23,433.00 บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จากัด

23,433.00

ราคาตาสุด

1103/2563 ลว. 4/12/63

เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

963.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จากัด

บง. 094/2563 ลว. 2/12/63

11,342.00 บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จากัด

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
วงเงิน
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

34,900.00

ราคาตาสุด

บง. 097/2563 ลว. 14/12/63

321,000.00

ราคาตาสุด

บง. 098/2563 ลว. 14/12/63

642.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-657/2563 ลว. 14/12/63

6,452.10 บริษัท พาวเวอร์ นาว จากัด

6,452.10

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-659/2563 ลว. 15/12/63

1,000.00 บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จากัด

1,000.00

1,000.00 บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)

1,000.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-660/2563 ลว. 15/12/63

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
15

บริการบารุงรักษาระบบบริหารจัดการเงินลงทุน
ระยะเวลา 1 ปี

16

บริการบารุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
ระยะเวลา 24 เดือน

17
18

19

เฉพาะเจาะจง
บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

40,000.00

34,900.00

350,000.00

331,700.00

นามบัตร จานวน 2 กล่อง

1,000.00

642.00

เครืองแบบพนักงาน จานวน 4 คน

8,000.00

6,452.10

3,000.00

บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จากัด
เฉพาะเจาะจง
3,000.00
บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จากัด

รองเท้าพนักงานบริการ จานวน 3 คน

เฉพาะเจาะจง บริษัท รีซอร์ส เทคโนโลยี จากัด
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท วิซส์ เอนเตอร์ไพซซ์ กรุ๊ป จากัด
เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จากัด
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท พาวเวอร์ นาว จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

34,900.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จากัด
321,000.00
342,400.00

642.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จากัด

999.00 บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จากัด

20

ออกแบบและผลิตแบตเตอรีสารองแบบพกพา
จานวน 500 ชิ้น

500,000.00

347,215.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟค พลัส ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จากัด
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท เก้า พอเพียง พรีเมียม จากัด

382,525.00

21

Gift Set กาแฟ จานวน 350 ชุด

230,000.00

224,227.50

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด โรงคัวกาแฟ
มาตรา 56(2)(ข) นายอดิศักดิ์ ยันตะสี

220,955.00

22

ผลิตบูธ (Backdrop) และ Roll Up จานวน 1 ชุด

37,000.00

36,684.75

เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอด ออน จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

23

ค่ารับรอง ฝ่าย กจ.

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริเวอร์เคล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

750,000.00

898,800.00

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จากัด

บริษัท รีซอร์ส เทคโนโลยี จากัด

311,905.00
227,500.00

999.00

บริษัท เก้า พอเพียง พรีเมียม จากัด

311,905.00

ราคาตาสุด

1104/2563 ลว. 15/12/63

ห้างหุ้นส่วนจากัด โรงคัวกาแฟ

220,955.00

ราคาตาสุด

1105/2563 ลว. 15/12/63

36,684.75

ราคาตาสุด

1106/2563 ลว. 15/12/63

6,745.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-662/2563 ลว. 17/12/63

732,000.00

ราคาตาสุด

บง. 099/2563 ลว. 17/12/63

36,684.75 บริษัท แอด ออน จากัด
6,745.00 บริษัท ริเวอร์เคล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จากัด

24

เช่าใช้บริการระบบ Chatbot ระยะเวลา 1 ปี

25

เครืองเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง จานวน 5 รายการ

6,000.00

5,549.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

5,549.00 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด

5,549.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-666/2563 ลว. 17/12/63

26

เปลียนไส้กรองน้าดืม จานวน 1 งาน

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,380.00 บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จากัด

1,380.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-667/2563 ลว. 17/12/63

27

หนังสือพิมพ์ประจาส่วนกลาง จานวน 47 ฉบับ

875.00

875.00

875.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-670/2563 ลว. 17/12/63

28

เครืองดืมเพือสุขภาพชาอูหลง จานวน 58 ชุด

37,700.00

30,160.00

30,160.00

ราคาตาสุด

1107/2563 ลว. 17/12/63

เฉพาะเจาะจง
บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จากัด
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชาฉุยฟง จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

732,000.00 บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จากัด

875.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จากัด
30,160.00 บริษัท ชาฉุยฟง จากัด

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
วงเงิน
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

กระเช้าเยียมพนักงาน จานวน 2 กระเช้า

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จากัด

30

กระเช้าผลไม้ จานวน 1 กระเช้า

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จากัด
มาตรา 56(2)(ข)
นางจันทา พุทธจันทร์

31

หน้ากากอนามัย จานวน 500 กล่อง

100,000.00

100,000.00

เฉพาะเจาะจง นครยาฟาร์มา
มาตรา 56(2)(ข) นายสุรพล พวงสุบิน
นายพงษ์ศักดิ์ วินิตธนะวัฒน์
เฉพาะเจาะจง
บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-671/2563 ลว. 18/12/63

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-672/2563 ลว. 18/12/63

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-676/2563 ลว. 21/12/63

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
29

เหตุผลที่คัดเลือก

1,524.50 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด

1,524.50

1,496.00 บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จากัด

1,496.00

2,510.00 บริษัท บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จากัด

2,510.00

11,880.00 นางจันทา พุทธจันทร์

11,880.00

960.00 นครยาฟาร์มา

960.00

21,000.00 นายสุรพล พวงสุบิน

21,000.00

29,280.00 นายพงษ์ศักดิ์ วินิตธนะวัฒน์

29,280.00

48,150.00 บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จากัด

48,150.00

ราคาตาสุด

1108/2563 ลว. 21/12/63

642.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-679/2563 ลว. 22/12/63

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-681/2563 ลว. 22/12/63

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-682/2563 ลว. 22/12/63

32

แบบทดสอบ Personality and Job Preferences
Inventory จานวน 1 แพ็คเกจ

50,000.00

48,150.00

33

ป้ายกิจกรรม CSR รับมอบผลิตภัณฑ์หมูปิ้ง แบรนด์
"เฮียนพ หมูนุ่ม" จานวน 11 ชิ้น

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอดิส 247 จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

34

กระเช้าผลไม้ จานวน 1 กระเช้า และของทีระลึก
จานวน 1 ชิ้น

6,000.00

6,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชันแนล จากัด
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จากัด

2,390.00 บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชันแนล จากัด

2,390.00

3,300.00 บริษัท บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย) จากัด

3,300.00

35

กระดาษรองนัง จานวน 2 ลัง และแอลกอฮอล์ล้างมือ
สูตรน้า จานวน 20 แกลลอน

16,700.00

16,700.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนสเตป จากัด
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท โปรเกรส ไฮยีนส์ พลัส จากัด

8,025.00 บริษัท อินโนสเตป จากัด

8,025.00

8,239.00 บริษัท โปรเกรส ไฮยีนส์ พลัส จากัด

8,239.00

36

นาฬิกาแขวนผนัง จานวน 1 เรือน

1,000.00

1,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามพารากอน รีเทล จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

595.00 บริษัท สยามพารากอน รีเทล จากัด

595.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-683/2563 ลว. 22/12/63

37

เครืองวัดอุณหภูมิอนิ ฟาเรดหน้าผากและฝ่ามือ
จานวน 3 เครือง

4,500.00

4,500.00

เฉพาะเจาะจง
เมดิคอลเซ็นเตอร์
มาตรา 56(2)(ข)

3,600.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-684/2563 ลว. 22/12/63

38

ชุดถาดรองน้ายาฆ่าเชื้อพร้อมพรมเช็ดเท้า
จานวน 6 ชุด

17,000.00

17,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชัน จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

16,050.00 บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชัน จากัด

16,050.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-685/2563 ลว. 22/12/63

39

บริการบารุงรักษาเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Dell
PowerEdge R630 ระยะเวลา 1 ปี

50,000.00

37,450.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท อี แพลนเน็ท จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

37,450.00 บริษัท อี แพลนเน็ท จากัด

37,450.00

ราคาตาสุด

บง. 102/2563 ลว. 22/12/63

40

หน้ากากอนามัย จานวน 700 กล่อง และสายรัดกล่อง
หน้ากากอนามัย จานวน 700 ชิ้น

100,000.00

100,000.00

เฉพาะเจาะจง นางจันทา พุทธจันทร์
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท โรงพิมพ์ล้านคา จากัด

84,000.00 นางจันทา พุทธจันทร์

84,000.00

10,074.05 บริษัท โรงพิมพ์ล้านคา จากัด

10,074.05

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-693/2563 ลว. 24/12/63

41

พวงมาลัยประดิษฐ์ จานวน 6 พวง

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออคโทเบอร์ ฟลาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

14,701.80 บริษัท ออคโทเบอร์ ฟลาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด

14,701.80

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-688/2563 ลว. 22/12/63

42

ออกแบบและผลิตริบบิ้น บสย. จานวน 36 ม้วน
และโบว์สาเร็จรูป จานวน 200 ชิ้น

50,000.00

49,198.60

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพิมพ์ล้านคา จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

49,198.60 บริษัท โรงพิมพ์ล้านคา จากัด

49,198.60

ราคาตาสุด

1110/2563 ลว. 22/12/63

642.00 บริษัท เอดิส 247 จากัด

3,600.00 เมดิคอลเซ็นเตอร์

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
วงเงิน
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

194,400.00

ราคาตาสุด

บง. 100/2563 ลว. 22/12/63

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
220,000.00

210,810.61

เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท ไทยเมลิงเซอร์วสิ จากัด

บริการบารุงรักษาเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Lenovo
System x3850 x6 ระยะเวลา 1 ปี

50,000.00

44,940.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชันส์ จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

44,940.00 บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชันส์ จากัด

44,940.00

ราคาตาสุด

บง. 104/2563 ลว. 22/12/63

45

สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาดประมาณ 50 ml.
จานวน 500 ขวด

17,000.00

17,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

15,400.00 บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จากัด

15,400.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-689/2563 ลว. 23/12/63

46

นามบัตร จานวน 3 กล่อง

1,500.00

963.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

963.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จากัด

963.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-690/2563 ลว. 23/12/63

47

แพ็คเกจการรับประกันการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน
และระบบลาออนไลน์ จานวน 1 แพ็คเกจ

30,000.00

23,083.11

23,083.11

ราคาตาสุด

1111/2563 ลว. 23/12/63

48

ไดอารี บสย. แบบทัวไป ประจาปี 2564
จานวน 6,000 เล่ม

317,790.00

ราคาตาสุด

1109/2563 ลว. 23/12/63

34,882.00

ราคาตาสุด

บง. 103/2563 ลว. 23/12/63

9,630.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-691/2563 ลว. 24/12/63

18,260.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-692/2563 ลว. 24/12/63

376,640.00

ราคาตาสุด

2025/2563 ลว. 25/12/63

489,300.00

ราคาตาสุด

บง. 1-037/2563 ลว. 25/12/63

55,026.54

ราคาตาสุด

บง. 101/2563 ลว. 25/12/63

43

พิมพ์หนังสือแจ้งช่วงสิทธิลูกหนี้ บสย.
จานวน 43,200 ฉบับ

44

500,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท โรงพิมพ์ล้านคา จากัด
เฉพาะเจาะจง
396,435.00
บริษัท เอดิส 247 จากัด
มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จากัด

49

บริการบารุงรักษาเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HP
ProLiant DL320 Gen8 v2 ระยะเวลา 1 ปี

50,000.00

34,882.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ โซลูชัน แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

50

น้ายาฆ่าเชื้อสาหรับใส่ชุดรองถาดน้ายาฆ่าเชื้อพรมเช็ด
เท้า จานวน 5 แกลลอน

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชัน จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

51

ช็อคโกแลต กล่องละประมาณ 200 กรัม
จานวน 10 กล่องช็อคโกแลต กล่องละประมาณ
400 กรัม จานวน 30 กล่อง

22,000.00

22,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สหธุรกิจ จากัด

52

แท็ปเล็ตคอมพิวเตอร์ จานวน 11 เครือง

495,000.00

บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จากัด
เฉพาะเจาะจง
463,384.90
บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จากัด
มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โซลูชัน เอ็กซ์เพิร์ท คอร์ปอเรชัน จากัด
บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จากัด

194,400.00
215,114.40

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด

23,083.11 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จากัด
317,790.00
388,410.00 บริษัท โรงพิมพ์ล้านคา จากัด
475,080.00
34,882.00 บริษัท แอดวานซ์ โซลูชัน แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
9,630.00 บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชัน จากัด

18,260.00 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จากัด (มหาชน)
376,640.00
388,410.00
412,303.10 บริษัท สหธุรกิจ จากัด
490,809.00
547,305.00

53

ผลิตภัณฑ์มูลนิธิ ณภาฯ (ผ้าพันคอ) จานวน 700 ผืน

500,000.00

489,300.00

เฉพาะเจาะจง มูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
มาตรา 56(2)(ข) เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

489,300.00

มูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

54

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจาสานักงาน
เขต จานวน 2 อัตรา

56,000.00

55,026.54

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามราชธานี จากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

55,026.54 บริษัท สยามราชธานี จากัด (มหาชน)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
วงเงิน
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1,500.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-697/2563 ลว. 28/12/63

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
55

พวงหรีด จานวน 1 พวง

56

หน้ากากอนามัย จานวน 500 กล่อง

57

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,500.00

1,500.00

60,000.00

57,500.00

เฉพาะเจาะจง
นางสุณี พวงทอง
มาตรา 56(2)(ข)

57,500.00 นางสุณี พวงทอง

57,500.00

ราคาตาสุด

1112/2563 ลว. 28/12/63

ภาชนะใส่อาหาร พร้อมสกรีน จานวน 500 กล่อง

100,000.00

96,835.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

96,835.00 บริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จากัด

96,835.00

ราคาตาสุด

1113/2563 ลว. 28/12/63

58

บริการบารุงรักษาระบบการบริหารจัดการงาน
ตรวจสอบ ระยะเวลา 1 ปี

500,000.00

500,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เค ที คอนซัลแทนซี จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

500,000.00 บริษัท เค ที คอนซัลแทนซี จากัด

500,000.00

ราคาตาสุด

บง. 105/2563 ลว. 28/12/63

59

วัสดุอปุ กรณ์สานักงาน จานวน 9 รายการ

3,000.00

2,572.06

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

2,572.06 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด

2,572.06

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-698/2563 ลว. 29/12/63

60

กล่องสาเร็จรูป จานวน 10 ใบ

320.00

320.00

320.00

ราคาตาสุด

บง.จซ. 1-699/2563 ลว. 29/12/63

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จากัด

320.00 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

