สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน เมษายน 2562
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

560.04

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-195/2562 ลว. 1/4/62

46,545.00

ราคาต่ําสุด

1032/2562 ลว.1/4/62

37,450.00

ราคาต่ําสุด

1033/2562 ลว. 1/4/62

389.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-197/2562 ลว. 2/4/62

8,709.80

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-200/2562 ลว. 2/4/62

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-201/2562 ลว. 2/4/62

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-202/2562 ลว. 3/4/62

1,095.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-204/2562 ลว. 3/4/62

315.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-205/2562 ลว. 4/4/62

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
1

เทปผาติดสันปก จํานวน 20 มวน

2

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

700.00

560.04

น้ําดื่มติดแบรนด5 บสย. จํานวน 500 แพ็ค

48,500.00

46,545.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สเปซ วอเตอร5 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

46,545.00 บริษัท สเปซ วอเตอร5 จํากัด

3

ร;างหนังสือปฏิเสธการละเมิดการใช Software Delphi

50,000.00

37,450.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ติลลีกีแอนด5กิบบินส5 อินเตอร5เนชั่นแนล
มาตรา 56(2)(ข) จํากัด

37,450.00

4

แฟMมพับกระดาษ 1 แพ็ค และปากกาเจล 5 ดาม

389.00

389.00

5

เครื่องแบบพนักชายและหญิง

9,500.00

8,709.80

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟNต คลับ (ไทย) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท เพาเวอร5 นาว จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)
FOR YOU ORIGINAL SHOE

6

7

รองเทาพนักงานบริการ จํานวน 4 คน

ค;ารับรอง

8

ค;ารับรอง

9

เชือกฟาง จํานวน 9 มวน

10
11

4,000.00

8,000.00

4,000.00

นพชูส5
เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ที.ดับบลิว. กรุ^ป อิมปอร5ต-เอ็กซ5ปอร5ต
โฮลดิ้ง จํากัด

บริษัท วี ที แหนมเนือง จํากัด
เฉพาะเจาะจง
8,000.00
หางหุนส;วนจํากัด นําโชค 999 ฟูดส5 ครีเอชั่น
มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โดส จํากัด
เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

560.04 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

บริษัท ติลลีกีแอนด5กิบบินส5 อินเตอร5เนชั่นแนล
จํากัด

389.00 บริษัท ออฟฟNต คลับ (ไทย) จํากัด
8,709.80 บริษัท เพาเวอร5 นาว จํากัด
670.00 FOR YOU ORIGINAL SHOE

670.00

1,000.00 นพชูส5

1,000.00

1,000.00 บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)

1,000.00

690.00

บริษัท ที.ดับบลิว. กรุ^ป อิมปอร5ต-เอ็กซ5ปอร5ต
โฮลดิ้ง จํากัด

690.00

1,725.00 บริษัท วี ที แหนมเนือง จํากัด

1,725.00

1,955.00 หางหุนส;วนจํากัด นําโชค 999 ฟูดส5 ครีเอชั่น

1,955.00

550.00 บริษัท โดส จํากัด
1,095.00 บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด

550.00

1,500.00

1,500.00

350.00

350.00

ผลิตปMาย Banner พรอมติดตั้งและรื้อถอน

30,000.00

26,750.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

26,750.00 บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด

26,750.00

ราคาต่ําสุด

1034/2562 ลว. 4/4/62

ถุงกระดาษ บสย. จํานวน 2,250 ใบ

58,750.00

58,047.50

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพิมพ5ลานคํา จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

58,047.50 บริษัท โรงพิมพ5ลานคํา จํากัด

58,047.50

ราคาต่ําสุด

1036/2562 ลว. 5/4/62

เฉพาะเจาะจง
บิลเงินสด
มาตรา 56(2)(ข)

315.00 บิลเงินสด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน เมษายน 2562
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

งบประมาณ
12

เฟอร5นิเจอร5แบบลอยตัว พรอมขนส;งและติดตั้ง
สํานักงานใหญ; บสย. จํานวน 6 รายการ

13

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

39,000.00

38,075.95

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โปรแฟล็กซ5 อินเตอร5เนชั่นแนล จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

38,075.95 บริษัท โปรแฟล็กซ5 อินเตอร5เนชั่นแนล จํากัด

38,075.95

ราคาต่ําสุด

2010/2562 ลว. 5/4/62

ของที่ระลึก จํานวน 1 ชิ้น

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง
สํานักทรัพย5สินมีค;าของแผ;นดิน กรมธนารักษ5
มาตรา 56(2)(ข)

2,630.00 สํานักทรัพย5สินมีค;าของแผ;นดิน กรมธนารักษ5

2,630.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-206/2562 ลว. 9/4/62

14

ค;าเช;าสนามแบดมินตัน จํานวน 4 ครั้ง

1,440.00

1,440.00

เฉพาะเจาะจง
คอร5ทแบดคณัสนันท5
มาตรา 56(2)(ข)

1,440.00 คอร5ทแบดคณัสนันท5

1,440.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-207/2562 ลว. 9/4/62

15

ตรายาง จํานวน 10 อัน

11,344.00

11,344.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด5 ออฟฟNตศ ซัพพลาย จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

4,665.20 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด5 ออฟฟNตศ ซัพพลาย จํากัด

4,665.20

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-209/2562 ลว. 9/4/62

16

ค;ารับรอง

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง รานอาหารปfายาง
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท ไอคิทเช;น (ประเทศไทย) จํากัด

2,690.00 รานอาหารปfายาง

2,690.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-210/2562 ลว. 9/4/62

17

นามบัตร จํานวน 2 กล;อง

1,000.00

1,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน โอ ไฟว5 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

18

อุปกรณ5ล็อคประตูไฟฟMา พรอมติดตั้ง

32,000.00

31,158.40

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฟโตสแกน ซีสเท็ม จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

19

ฮาร5ดดิสก5 IBM DS3512 พรอมติดตั้ง จํานวน 1 อัน

35,000.00

34,882.00

20

กระดานไวท5บอร5ด จํานวน 1 ชุด

5,000.00

21

โพสต5-อิท จํานวน 85 แพ็ค

5,780.00

22

วัสดุอุปกรณ5 และเช;าสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมโครงการ
"Financial Literacy กลุ;มอาชีพอิสระ" หัวขอ "ติวพี่วิน
ก;อนกูเงิน" ครั้งที่ 2

23

พวงมาลัย พรอมจัดส;ง จํานวน 2 พวง

35,500.00

3,400.00

609.00 บริษัท ไอคิทเช;น (ประเทศไทย) จํากัด

609.00

428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว5 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด

428.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-211/2562 ลว. 9/4/62

31,158.40 บริษัท โฟโตสแกน ซีสเท็ม จํากัด

31,158.40

ราคาต่ําสุด

2011/2562 ลว. 9/4/62

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

34,882.00 บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด

34,882.00

ราคาต่ําสุด

2012/2562 ลว. 10/4/62

5,000.00

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

4,560.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

4,560.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-212/2562 ลว. 10/4/62

5,709.79

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

5,709.79 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

5,709.79

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-213/2562 ลว. 10/4/62

เปhงมอเตอร5ไซด5
15,500.00 เปhงมอเตอร5ไซด5
15,500.00
เฉพาะเจาะจง
35,500.00
บริษัท ฟNวเจอร5พลัส จํากัด
288.00 บริษัท ฟNวเจอร5พลัส จํากัด
288.00
มาตรา 56(2)(ข)
มูลนิธีวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัม17,000.00
ภ5ฯ
มูลนิธีวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัม17,000.00
ภ5ฯ

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-215/2562 ลว. 10/4/62

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-216/2562 ลว. 10/4/62

3,400.00

เฉพาะเจาะจง
รานภาณุมาศ
มาตรา 56(2)(ข)

2,700.00 รานภาณุมาศ

2,700.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน เมษายน 2562
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
24

ผลิตอินทรธนู จํานวน 13 คู;

17,000.00

11,100.00

เฉพาะเจาะจง
นายบุญชัย อาศิรพงษ5พร
มาตรา 56(2)(ข)

11,100.00 นายบุญชัย อาศิรพงษ5พร

11,100.00

ราคาต่ําสุด

1037/2562 ลว. 11/4/62

25

ผงหมึก จํานวน 11 รายการ

48,400.00

46,919.50

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

46,919.50 บริษัท เอ.เค ออฟฟNต ซัพพลาย จํากัด

46,919.50

ราคาต่ําสุด

1038/2562 ลว.11/4/62

26

ค;ารับรอง

2,000.00

2,000.00

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

778.00 บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด

778.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-217/2562 ลว. 11/4/62

27

ปากกา พรอมสกรีนโลโก บสย. จํานวน 8500 ดาม

85,000.00

85,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท พี.ซี.เบสท5 ครีเอท จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

85,000.00 บริษัท พี.ซี.เบสท5 ครีเอท จํากัด

85,000.00

ราคาต่ําสุด

1039/2562 ลว. 12/4/62

28

ตรายาง จํานวน 6 อัน

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม แอนด5 ออฟฟNตศ ซัพพลาย
มาตรา 56(2)(ข) จํากัด

984.40

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-220/2562 ลว. 11/4/62

29

เครื่องดื่ม จํานวน 300 ขวด

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร5เซ็นเตอร5 จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)

4,614.00 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร5เซ็นเตอร5 จํากัด (มหาชน)

4,614.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-222/2562 ลว. 11/4/62

30

ค;ารับรอง

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส5 กรุ^ป จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

4,742.00 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส5 กรุ^ป จํากัด

4,742.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-223/2562 ลว. 12/4/62

31

บัตรของขวัญ จํานวน 1 ใบ

1,000.00

1,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สตาร5บัคส5 คอฟฟop (ประเทศไทย) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,000.00 บริษัท สตาร5บัคส5 คอฟฟop (ประเทศไทย) จํากัด

1,000.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-225/2562 ลว. 12/4/62

32

เช;าพื้นที่สํานักงานใหญ; บสย. ชั้น 16 โซน C D E และ F
โดยมีพื้นที่รวม 1,274.11 ตารางเมตร ระยะเวลา 3 ปo

13,760,352.00

ราคาต่ําสุด

บร.1-008/2562 ลว.12/4/62

33

การต;ออายุสมาชิกวารสาร ฉบับ HR Society
magazine ระยะเวลา 1 ปo

1,800.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-226/2562 ลว. 18/4/62

34

การเช;าใชบริการสัญญาณอินเตอร5เน็ต (Link หลัก)
ระยะเวลา 1 ปo

269,640.00

ราคาต่ําสุด

บร. 028/2562 ลว. 18/4/62

35

ค;ารับรอง

515.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-227/2562 ลว. 18/4/62

13,760,352.00

การเช;า
13,760,352.00 อสังหาริมทรัพย5 บริษัท เอ็น.เอส.เน็ตเวิร5ค จํากัด
ขอ 93 (2)

1,800.00

1,800.00

270,000.00

175,908.00

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ธรรมนิติ เพรส จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอร5เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท อินเตอร5ลิ้งค5 เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

984.40

บริษัท พรีเมี่ยม แอนด5 ออฟฟNตศ ซัพพลาย
จํากัด

13,760,352.00 บริษัท เอ็น.เอส.เน็ตเวิร5ค จํากัด

1,800.00 บริษัท ธรรมนิติ เพรส จํากัด
269,640.00 บริษัท อินเทอร5เน็ตประเทศไทย จํากัด
385,200.00 (มหาชน)
515.00 บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน เมษายน 2562
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
36

ถาดเอกสารพลาสติก 4 ชุด และหนังยางวงใหญ; 3 แพ็ค

2,700.00

2,079.98

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

2,079.98 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

2,079.98

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-229/2562 ลว. 18/4/62

37

พวงหรีด จํานวน 1 พวง

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร5) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร5) จํากัด

1,500.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-230/2562 ลว. 18/4/62

38

โทรศัพท5เคลื่อนที่ จํานวน 2 เครื่อง

10,000.00

7,746.80

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

7,746.80 บริษัท เอ.เค. ออฟฟNต ซัพพลาย จํากัด

7,746.80

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 2-033/2562 ลว. 18/4/62

1,500.00

10,000.00

บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร5) จํากัด
เฉพาะเจาะจง
10,000.00
บริษัท เอส แอนด5 พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เกรย5 เซเว;น (ประเทศไทย) จํากัด

1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร5) จํากัด

39

ผลไมพรอมแพ็กเก็จ 3 ชุด , เคก ขนาด 3 ปอนด5 1 อัน
และแจกันดอกไม 1 แจกัน

1,250.00 บริษัท เอส แอนด5 พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

1,250.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-224/2562 ลว. 22/4/62

6,420.00 บริษัท เกรย5 เซเว;น (ประเทศไทย) จํากัด

6,420.00

40

บริการตรวจวัด และวิเคราะห5สภาวะการทํางานเกี่ยวกับ
ระดับแสงสว;าง ภายในสํานักงานใหญ; ชั้น 16-18

8,000.00

7,704.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไพน5ซีส เอโวลูชั่น จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

7,704.00 บริษัท ไพน5ซีส เอโวลูชั่น จํากัด

7,704.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-231/2562 ลว. 22/4/62

41

ค;ารับรอง

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สตาร5บัคส5 คอฟฟop (ประเทศไทย) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

400.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-233/2562 ลว. 22/4/62

42

จอมอนิเตอร5 จํานวน 3 จอ

22,000.00

18,939.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน เอ็นเตอร5ไพรส5 โซลูชั่น จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

18,939.00 บริษัท วัน เอ็นเตอร5ไพรส5 โซลูชั่น จํากัด

18,939.00

ราคาต่ําสุด

2013/2562 ลว. 23/4/62

43

เครื่องฟอกอากาศ จํานวน 2 เครื่อง

15,000.00

13,300.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอวีวา เทคโนโลยี จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

13,300.00 บริษัท ไอวีวา เทคโนโลยี จํากัด

13,300.00

ราคาต่ําสุด

2014/2562 ลว. 23/4/62

44

การซ;อมเปลี่ยนสายไฟฟMา ชั้น 17 โซน D และบริการ
ตรวจเช็คจุดเชื่อมต;อสายไฟตูไฟฟMา ชั้น 17-18 โซน C D
E และ F

50,000.00

49,862.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท พี.เอ็ม. ซิสเต็ม จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

46,862.00 บริษัท พี.เอ็ม. ซิสเต็ม จํากัด

46,862.00

ราคาต่ําสุด

1040/2562 ลว. 25/4/62

45

จางที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจหาปvจจัยและประเมินความ
พึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน บสย. ปo 2562
(Satisfaction & Employee Engagement Survey
(EES))

500,000.00

495,000.00

380,000.00

ราคาต่ําสุด

บร. 029/2562 ลว. 25/4/62

64,200.00

ราคาต่ําสุด

1041/2562 ลว. 25/4/62

46

กระดาษโน^ต บสย. จํานวน 8000 เล;ม

80,000.00

64,200.00

เฉพาะเจาะจง
มาตรา 56(2)(ข)

400.00 บริษัท สตาร5บัคส5 คอฟฟop (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เฮย5กรุ^ป จํากัด

380,000.00

บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จํากัด

500,000.00

บริษัท เฮย5กรุ^ป จํากัด

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพิมพ5ลานคํา จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

64,200.00 บริษัท โรงพิมพ5ลานคํา จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน เมษายน 2562
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

ราคาต่ําสุด

2015/2562 ลว. 25/4/62

ราคาต่ําสุด

บร. 030/2562 ลว. 25/4/62

299,193.56

ราคาต่ําสุด

บร. 033/2562 ลว. 26/4/62

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
47

ชุดตู Rack เก็บอุปกรณ5ของสํานักงานเขตภาคใตตอนบน
จํานวน 5 รายการ

48

เฉพาะเจาะจง
รานศิลป{เจริญ
มาตรา 56(2)(ข)

23,500.00

22,587.70

คอมพิวเตอร5แบบตั้งโต^ะ จํานวน 20 เครื่อง

500,000.00

528,200.05

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

49

คลิปข;าวออนไลน5 ระยะเวลาตั้งแต;วันที่ 2/5/62 30/4/63

350,000.00

300,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินโฟเควสท5 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

50

ตูเซฟ จํานวน 1 ใบ

2,000.00

1,500.00

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

1,500.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

1,500.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-236/2562 ลว. 26/4/62

51

เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง

5,000.00

4,290.00

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

4,290.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

4,290.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-238/2562 ลว. 26/4/62

52

ซองหนังใส;บัตรพนักงาน สีน้ําเงิน จํานวน 200 ชิ้น

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ภัทรวิทย5 ไฮเทค จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,712.00 บริษัท ภัทรวิทย5 ไฮเทค จํากัด

1,712.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-240/2562 ลว. 26/4/62

53

ค;าเช;าสนามฟุตบอล 2 ครั้ง

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเมนท5 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

6,000.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเมนท5 จํากัด

6,000.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-241/2562 ลว. 26/4/62

54

แจกันดอกไม จํานวน 1 อัน

4,000.00

4,000.00

เฉพาะเจาะจง
พริมโรส
มาตรา 56(2)(ข)

2,500.00 พริมโรส

2,500.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-242/2562 ลว. 25/4/62

55

ชุดตักบาตรพระสงฆ5 จํานวน 34 ชุด

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง
นายณวัช เอี่ยมวรศิริ
มาตรา 56(2)(ข)

8,500.00 นายณวัช เอี่ยมวรศิริ

8,500.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-243/2562 ลว. 26/4/62

56

ตรายาง จํานวน 1 อัน

500.00

500.00

267.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-245/2562 ลว. 26/4/62

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-247/2562 ลว. 26/4/62

ราคาต่ําสุด

1042/2562 ลว. 29/4/62

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม แอนด5 ออฟฟNตศ ซัพพลาย
มาตรา 56(2)(ข) จํากัด
บริษัท ฟูMดแลนด5ซุปเปอร5มาร5เก็ต จํากัด

57

กลาไม และอุปกรณ5ในกิจกรรม CSR

41,000.00

41,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข) สวนนันทนา
บริษัท ฮับ ครีเอชั่น จํากัด

58

อาหารว;างและเครื่องดื่ม สําหรับงาน Money Expo
2019 จํานวน 900 ชุด

80,000.00

76,800.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วีว;าเซสท5 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

22,587.70 รานศิลป{เจริญ
498,620.00
541,420.00

บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด

299,193.56 บริษัท อินโฟเควสท5 จํากัด

267.00

บริษัท พรีเมี่ยม แอนด5 ออฟฟNตศ ซัพพลาย
จํากัด

102.00 บริษัท ฟูMดแลนด5ซุปเปอร5มาร5เก็ต จํากัด
1,286.00 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

22,587.70
498,620.00

102.00
1,286.00

22,000.00 สวนนันทนา

22,000.00

14,980.00 บริษัท ฮับ ครีเอชั่น จํากัด

14,980.00

76,800.00 บริษัท วีว;าเซสท5 จํากัด

76,800.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน เมษายน 2562
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
59

แผ;นพับ บสย. จํานวน 24,000 ใบ

50,000.00

48,792.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพิมพ5ลานคํา จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

48,792.00 บริษัท โรงพิมพ5ลานคํา จํากัด

48,792.00

ราคาต่ําสุด

1043/2562 ลว. 29/4/62

60

การซ;อมแซมระบบสํารองไฟฟMาแบบอัตโนมัติ (UPS)
พรอมติดตั้ง

83,000.00

82,390.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอที กรุ^ปเซอร5วิส จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

82,390.00 บริษัท ไอที กรุ^ปเซอร5วิส จํากัด

82,390.00

ราคาต่ําสุด

1044/2562 ลว. 29/4/62

61

ค;ารับรอง

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวท5เฮาส5 เชียงใหม; จํากัด
มาตรา 56(2)(ข) ราน ก•วยเตี๋ยวลีลา

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-253/2562 ลว. 29/4/62

62

หนังสือพิมพ5ประจําส;วนกลาง บสย. เดือนพ.ค. 62

3,340.00

3,340.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท รุ;งโรฒณ5บริการ (2525) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

3,340.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-256/2562 ลว. 30/4/62

63

เครื่องคอมพิวเตอร5แม;ข;ายและอุปกรณ5จัดเก็บขอมูล
พรอมติดตั้ง สําหรับศูนย5คอมพิวเตอร5หลัก

10,050,000.00

ราคาต่ําสุด

บร. 031/2562 ลว. 30/4/62

14,300,000.00

15,583,847.00

ประกวดราคา บริษัท แอดวานซ5 โซลูชั่น แอนด5 เทคโนโลยี่
อิเล็กทรอนิกส5 จํากัด
(e-bidding) บริษัท อเมริกาน;า คอมพิวเตอร5 ซีสเต็ม จํากัด

3,290.00 บริษัท ไวท5เฮาส5 เชียงใหม; จํากัด
590.00 ราน ก•วยเตี๋ยวลีลา
3,340.00 บริษัท รุ;งโรฒณ5บริการ (2525) จํากัด
10,050,000.00 บริษัท แอดวานซ5 โซลูชั่น แอนด5 เทคโนโลยี่
13,900,000.00

จํากัด

3,290.00
590.00

