สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กุมภาพันธ+ 2563
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย2อม
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ+ พ.ศ. 2563
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

37,100.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-057/2563 ลว. 3/2/63
บง.จซ. 1-060/2563 ลว. 4/2/63

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
1

อาหารและเครื่องดื่ม จํานวนประมาณ 75 คน

2
3

4

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

45,000.00

45,000.00

สติ๊กเกอร3 พร4อมติดตั้ง จํานวน 6 ชุด

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง
ห4างหุ4นส7วนสามัญ ไดมอนด3 บีเค พลัส
มาตรา 56(2)(ข)

1,500.00 ห4างหุ4นส7วนสามัญ ไดมอนด3 บีเค พลัส

1,500.00

ราคาต่ําสุด

ค7ารับรอง ฝPาย พบ.

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูนิไลฟV แอนด3 เฮลธ3 ฟูWดส3 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

3,961.10 บริษัท ยูนิไลฟV แอนด3 เฮลธ3 ฟูWดส3 จํากัด

3,961.10

ราคาต่ําสุด

จ4างพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศด4านทรัพยากรบุคคล
จํานวน 1 งาน

บริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด

8,000,000.00

23,000.00

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส3 บริษัท อวาแลนท3 โกลบัล จํากัด
(e-bidding) บริษัท ภูมิซอฟต3 จํากัด
บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด
เฉพาะเจาะจง
23,000.00
บริษัท ปาล3ม ควิซีน จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สะไปซ3 ออฟ เอเซีย จํากัด

8,374,433.33

5

ค7ารับรอง ฝPาย สอ.

6

เครื่องแบบพนักงานชายและหญิง จํานวน 4 คน

7,000.00

6,013.40

เฉพาะเจาะจง
บริษัท พาวเวอร3 นาว จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

7

ค7ารับรอง ฝPาย กส.2

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด ฟอร3 เม4าธ3 คาเฟ จํากัด
มาตรา 56(2)(ข) ร4าน Coffee Art

8

เสื้อยืดพร4อมสกรีน "บสย. SMEs สร4างไทย ต7อเติม
เสริมทุน" จํานวน 25 ตัว

4,500.00

4,500.00

เฉพาะเจาะจง
นายนิวัฒน เตชวิทูล
มาตรา 56(2)(ข)

9

ค7ารับรอง ฝPาย สอ.

1,000.00

1,000.00

เฉพาะเจาะจง
ห4างหุ4นส7วนจํากัด มนต3มอนเต4
มาตรา 56(2)(ข)

10

น้ํายาล4างมือชนิดเติม จํานวน 5 แกลลอน , น้ํายาล4างมือ
ชนิดขวดป]^ม จํานวน 9 ขวด และแอลกอฮอล3 จํานวน 24
ขวด

7,500.00

7,500.00

เฉพาะเจาะจง
มาตรา 56(2)(ข)

11

แผ7นพับ จํานวน 27,000 ใบ

54,000.00

12

พวงหรีด จํานวน 1 พวง

13

หน4ากากอนามัย จํานวน 20 กล7อง

14

จ4างบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร3แม7ข7าย IBM
Blade Server (HS23) ระยะเวลา 1 ปe

37,100.00 บริษัท วิภาสวนกุหลาบ จํากัด

บง.จซ. 1-061/2563 ลว. 4/2/63
บง.จซ. 1-079/2563 ลว. 12/2/63

82.40
89.22 บริษัท อวาแลนท3 โกลบัล จํากัด
74.65
2,655.00 บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด
4,074.03 บริษัท ปาล3ม ควิซีน จํากัด
2,789.49 บริษัท สะไปซ3 ออฟ เอเซีย จํากัด

7,602,000.00 คะแนนสูงสุด
2,655.00
4,074.03
2,789.49

บง. 005/2563 ลว. 4/2/63

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-062/2563 ลว. 5/2/63

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-063/2563 ลว. 5/2/63

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-064/2563 ลว. 4/2/63

4,500.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-067/2563 ลว. 5/2/63

335.00 ห4างหุ4นส7วนจํากัด มนต3มอนเต4

335.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-068/2563 ลว. 5/2/63

770.40 บริษัท สําโรงเภสัช จํากัด

770.40
ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-070/2563 ลว. 5/2/63

บริษัท โพส เฮลท3 แคร3 จํากัด

6,470.00 บริษัท โพส เฮลท3 แคร3 จํากัด

6,470.00

33,223.50

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพิมพ3ล4านคํา จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

33,223.50 บริษัท โรงพิมพ3ล4านคํา จํากัด

33,223.50

ราคาต่ําสุด

1007/2563 ลว. 5/2/63

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร3) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร3) จํากัด

1,500.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-074/2563 ลว. 6/2/63

2,500.00

2,500.00

เฉพาะเจาะจง
นางสาวอัจฉรีย3 ขมิ้นเขียว
มาตรา 56(2)(ข)

2,400.00 นางสาวอัจฉรีย3 ขมิ้นเขียว

2,400.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-075/2563 ลว. 6/2/63

140,000.00

133,215.00

131,610.00

ราคาต่ําสุด

บง. 006/2563 ลว. 6/2/63

บริษัท สําโรงเภสัช จํากัด

เฉพาะเจาะจง บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท วัน เอ็นเตอร3ไพรส3 โซลูชั่น จํากัด

6,013.40 บริษัท พาวเวอร3 นาว จํากัด

6,013.40

240.00 บริษัท เมด ฟอร3 เม4าธ3 คาเฟ จํากัด

240.00

290.00 ร4าน Coffee Art

290.00

4,500.00 นายนิวัฒน เตชวิทูล

131,610.00
134,820.00

บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กุมภาพันธ+ 2563
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย2อม
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ+ พ.ศ. 2563
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

20,276.00

ราคาต่ําสุด

1008/2563 ลว. 7/2/63

873,180.00

ราคาต่ําสุด

บง. 1-004/2563 ลว. 11/2/63

1,815.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-078/2563 ลว. 12/2/63

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
15

พาร3ทิชั่น จํานวน 6 แผ7น และขายึดพาร3ทิชั่น
จํานวน 10 ชิ้น

16

เช7าอาคารสํานักงานเขตภาคตะวันตก ระยะเวลา 3 ปe

17

ค7ารับรอง ฝPาย ทบ.

18

กล7องสําเร็จรูป จํานวน 10 ใบ

19

21,000.00

873,180.00

20,276.50

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โปรเฟล็กซ3 อินเตอร3เนชั่นแนล จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

การเช7า
873,180.00 อสังหาริมทรัพย3 นายชัยณรงค3 พิพิธวีรนันท3
ข4อ 93 (2)

2,000.00

2,000.00

200.00

200.00

ตรายาง จํานวน 1 อัน

1,500.00

20

ค7าเช7าสนามฟุตบอล ประจําเดือนกุมภาพันธ3

21

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

20,276.00 บริษัท โปรเฟล็กซ3 อินเตอร3เนชั่นแนล จํากัด

873,180.00 นายชัยณรงค3 พิพิธวีรนันท3

1,815.00 บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไปรษณีย3ไทย จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

200.00 บริษัท ไปรษณีย3ไทย จํากัด

200.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-080/2563 ลว. 12/2/63

1,500.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด3 ออฟฟgศ ซัพพลาย จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

454.75 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด3 ออฟฟgศ ซัพพลาย จํากัด

454.75

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-081/2563 ลว. 12/2/63

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม4นท3 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

6,000.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม4นท3 จํากัด

6,000.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-082/2563 ลว. 12/2/63

นามบัตร จํานวน 6 กล7อง

2,800.00

1,284.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน โอ ไฟว3 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,284.00 บริษัท วัน โอ ไฟว3 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด

1,284.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-085/2563 ลว. 12/2/63

22

โชhคเก4าอี้พนักงาน จํานวน 3 ชุด

2,500.00

2,500.00

เฉพาะเจาะจง
นายเพิ่มพูล จันทร3ทอง
มาตรา 56(2)(ข)

2,500.00 นายเพิ่มพูล จันทร3ทอง

2,500.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-086/2563 ลว. 12/2/63

23

เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 6 รายการ

11,600.00

7,910.00

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

7,910.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

7,910.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-087/2563 ลว. 13/2/63

24

บัตรของขวัญ มูลค7า 500 บาท จํานวน 6 ใบ

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สตาร3บัคส3 คอฟฟei (ประเทศไทย) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

3,000.00 บริษัท สตาร3บัคส3 คอฟฟei (ประเทศไทย) จํากัด

3,000.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-088/2563 ลว. 13/2/63

25

จ4างบริการบํารุงรักษาอุปกรณ3เทียบเวลา NTP
ระยะเวลา 1 ปe

50,000.00

41,344.80

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เทเลไซน3 (ไทยแลนด3) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

41,344.80 บริษัท เทเลไซน3 (ไทยแลนด3) จํากัด

41,344.80

ราคาต่ําสุด

บง. 007/2563 ลว. 13/2/63

26

เก4าอี้บาร3 ทรงสูง จํานวน 5 ตัว

13,000.00

13,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินเด็กซ3 ลิฟวิ่งมอลล3 จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

12,950.00 บริษัท อินเด็กซ3 ลิฟวิ่งมอลล3 จํากัด (มหาชน)

12,950.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-090/2563 ลว. 14/2/63

27

ตรายาง จํานวน 3 ชิ้น

3,000.00

3,000.00

850.65

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-091/2563 ลว. 14/2/63

28

ออกแบบและผลิตรายงานประจําปe 2562 จํานวน 1 งาน

160,000.00

169,978.00

139,956.00

ราคาต่ําสุด

1009/2563 ลว. 14/2/63

เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด3 ออฟฟgศ ซัพพลาย จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง บริษัท มันเดย3ครีเอชั่น จํากัด
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท ดิโทโลจี จํากัด

850.65 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด3 ออฟฟgศ ซัพพลาย จํากัด
139,956.00
200,000.00

บริษัท มันเดย3ครีเอชั่น จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กุมภาพันธ+ 2563
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย2อม
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ+ พ.ศ. 2563
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

4,900,000.00

ราคาต่ําสุด

บง. 008/2563 ลว. 17/2/63

2,278,344.00

ราคาต่ําสุด

บง. 009/2563 ลว. 17/2/63

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

งบประมาณ

29

จ4างพัฒนาและติดตั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเชื่อมโยง
ทางการเงิน จํานวน 1 งาน

5,000,000.00

8,463,333.33

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส3 บริษัท ซีพีเอส คอนซัลทิ่ง จํากัด
(e-bidding)

30

จ4างพิมพ3หนังสือแจ4งลูกค4าเรื่องการนําส7งข4อมูลเครดิตบูโร
ของ บสย. ปe 2563 จํานวน 590,000 ฉบับ

2,930,000.00

2,330,500.00

ประกวดราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด
อิเล็กทรอนิกส3
(e-bidding) บริษัท ไทยเมลิ่งเซอร3วิส จํากัด

4,900,000.00 บริษัท ซีพีเอส คอนซัลทิ่ง จํากัด

2,278,344.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด
2,287,602.87

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สหแสงทอง เฟอร3นิเจอร3 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

29,960.00 บริษัท สหแสงทอง เฟอร3นิเจอร3 จํากัด

29,960.00

ราคาต่ําสุด

2002/2563 ลว. 17/2/63

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร3) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร3) จํากัด

2,000.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-093/2563 ลว. 18/2/63

47,508.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

47,508.00 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

47,508.00

ราคาต่ําสุด

บง. 011/2563 ลว. 18/2/63

50,000.00

37,450.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ควอนตัม คอมพิวติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

37,450.00 บริษัท ควอนตัม คอมพิวติ้ง จํากัด

37,450.00

ราคาต่ําสุด

บง. 012/2563 ลว. 18/2/63

จ4างบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร3แม7ข7าย
(Lenovo System x3550 M5) ระยะเวลา 1 ปe

50,000.00

37,450.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ควอนตัม คอมพิวติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

37,450.00 บริษัท ควอนตัม คอมพิวติ้ง จํากัด

37,450.00

ราคาต่ําสุด

บง. 013/2563 ลว. 18/2/63

36

จ4างบริการบํารุงรักษาระบบตรวจสอบค7าธรรมเนียม
และการออกใบเสร็จรับเงิน ระยะเวลา 1 ปe

70,000.00

63,986.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท มิกซ3โปร แอดวานซ3 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

63,986.00 บริษัท มิกซ3โปร แอดวานซ3 จํากัด

63,986.00

ราคาต่ําสุด

บง. 014/2563 ลว. 18/2/63

37

เครื่องวัดไข4ดิจิตอล แบบอินฟราเรด จํานวน 8 เครื่อง

22,500.00

22,500.00

เฉพาะเจาะจง นางปาริชาติ วิมลวัตรเวที
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท เครือ่ งมือแพทย3ราคาถูก จํากัด

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-095/2563 ลว. 19/2/63

38

แบบทดสอบ Personality and Job Preferences
Inventory สําหรับผู4ทดสอบ 90 คน จํานวน 1 แพ็คเกจ

48,150.00

48,150.00

39

พวงหรีด จํานวน 1 พวง

2,000.00

40

Microphone จํานวน 1 ชุด และแบตเตอรี่ LR44
จํานวน 2 ก4อน

41

จ4างบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร3แม7ข7าย
(Lenovo System x3850 x6) ระยะเวลา 1 ปe

42

หนังสือพิมพ3ประจําส7วนกลาง ประจําเดือนมีนาคม
จํานวน 46 ฉบับ

31

ชุดเคาเตอร3บาร3 พร4อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

30,000.00

29,960.00

32

พวงหรีด จํานวน 1 พวง

2,000.00

2,000.00

33

เช7าใช4บริการวงจรเครือข7ายความเร็วสูง แบบ MPLS
ระยะเวลา 1 ปe

50,000.00

34

จ4างบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร3แม7ข7าย (Lenovo
System x3550 M4) ระยะเวลา 1 ปe

35

7,200.00 นางปาริชาติ วิมลวัตรเวที

7,200.00

10,600.00 บริษัท เครื่องมือแพทย3ราคาถูก จํากัด

10,600.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

48,150.00 บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จํากัด

48,150.00

ราคาต่ําสุด

1010/2563 ลว. 20/2/63

2,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร3) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

2,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร3) จํากัด

2,000.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-099/2563 ลว. 21/2/63

850.00

850.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟgศเมท (ไทย) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข) บริษทั อะโพจี เวิร3ลดไวด3 จํากัด

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-100/2563 ลว. 21/2/63

50,000.00

44,940.00

44,940.00

ราคาต่ําสุด

บง. 016/2563 ลว. 21/2/63

820.00

820.00

820.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-102/2563 ลว. 24/2/63

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน เอ็นเตอร3ไพรส3 โซลูชั่น จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท รุ7งโรฒณ3บริการ (2525) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

45.00 บริษัท ออฟฟgศเมท (ไทย) จํากัด

45.00

500.00 บริษัท อะโพจี เวิร3ลดไวด3 จํากัด

500.00

44,940.00 บริษัท วัน เอ็นเตอร3ไพรส3 โซลูชั่น จํากัด
820.00 บริษัท รุ7งโรฒณ3บริการ (2525) จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กุมภาพันธ+ 2563
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย2อม
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ+ พ.ศ. 2563
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

งบประมาณ
43

พวงหรีด จํานวน 1 พวง

44

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-105/2563 ลว. 24/2/63

17,334.00

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

17,334.00 บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด

17,334.00

ราคาต่ําสุด

1011/2563 ลว. 24/2/63

38,520.00

38,520.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บิสนิวส3 เอเอฟอี (ประเทศไทย) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

38,520.00 บริษัท บิสนิวส3 เอเอฟอี (ประเทศไทย) จํากัด

38,520.00

ราคาต่ําสุด

บง. 010/2563 ลว. 24/2/63

52,000.00

50,846.40

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

50,846.40 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด

50,846.40

ราคาต่ําสุด

บง. 017/2563 ลว. 25/2/63

4,320,000.00

ราคาต่ําสุด

บง. 015/2563 ลว. 26/2/63

20,000.00

45

ต7ออายุสมาชิกใช4บริการโปรแกรม Biznews Professional
จํานวน 2 User ระยะเวลา 1 ปe

46

เช7าใช4บริการจัดเก็บข4อมูล ระยะเวลา 3 ปe

เครื่องจ7ายน้ํายาล4างมืออัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง

49

เสื้อโปโล จํานวน 50 ตัว และเสื้อยืดคอกลม
จํานวน 400 ตัว

50

ผงหมึก จํานวน 5 รายการ

51

เช7าอาคารสํานักงานเขตภาคใต4ตอนล7าง ระยะเวลา 3 ปe

52

หน4ากากอนามัย จํานวน 5 กล7อง

53

สื่อประชาสัมพันธ3 บสย. ในวารสารการเงินการธนาคาร
จํานวน 1 งาน

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1,500.00

Adapter จํานวน 2 ชุด , Keyboard+Mouse (USB)
จํานวน 10 ชุด และ Keyboard+Mouse (Wireless)
จํานวน 10 ชุด

48

โดยสังเขป
1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร3) จํากัด

1,500.00

เครื่องคอมพิวเตอร3แม7ข7ายพร4อมซอฟต3แวร3 จํานวน 1 งาน

เลขที่และวันที่ของสัญญา

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร3) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,500.00

47

เหตุผลที่คัดเลือก
ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

6,800,000.00

6,404,000.00

ประกวดราคา บริษัท แอดวานซ3 โซลูชั่น แอนด3 เทคโนโลยี่ จํากัด
อิเล็กทรอนิกส3 บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จํากัด
(e-bidding) บริษทั อะธีน7า ไอ.ที. จํากัด

4,320,000.00
5,820,000.00 บริษัท แอดวานซ3 โซลูชั่น แอนด3 เทคโนโลยี่ จํากัด
5,831,524.00

4,500.00

4,500.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โพส เฮลท3 แคร3 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

4,000.00 บริษัท โพส เฮลท3 แคร3 จํากัด

4,000.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-109/2563 ลว. 27/2/63

100,000.00

98,654.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท คัฟเวอร3แนนท3 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

98,654.00 บริษัท คัฟเวอร3แนนท3 จํากัด

98,654.00

ราคาต่ําสุด

1014/2563 ลว. 27/2/63

39,000.00

38,413.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เค ออฟฟgศ ซัพพลาย จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

38,413.00 บริษัท เอ.เค ออฟฟgศ ซัพพลาย จํากัด

38,413.00

ราคาต่ําสุด

1013/2563 ลว. 27/2/63

1,080,000.00

ราคาต่ําสุด

บง. 1-005/2563 ลว. 27/2/63

750.00

ราคาต่ําสุด

บง.จซ. 1-112/2563 ลว. 28/2/63

428,000.00

ราคาต่ําสุด

1012/2563 ลว. 28/2/63

1,080,000.00

การเช7า
1,080,000.00 อสังหาริมทรัพย3 นางสาวสุกัญญา แซ7เห4ง
ข4อ 93 (2)

750.00

750.00

428,000.00

428,000.00

เฉพาะเจาะจง
องค3การเภสัชกรรม
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอดเต็ด จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,080,000.00 นางสาวสุกัญญา แซ7เห4ง

750.00 องค3การเภสัชกรรม
428,000.00 บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอดเต็ด จํากัด

