สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย0อม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1,070.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-254/2562 ลว. 2/5/62

204.00 บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จํากัด

204.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-255/2562 ลว. 2/5/62

399.97 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

399.97

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-257/2562 ลว. 2/5/62

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
1

นามบัตร จํานวน 5 กลอง

2,500.00

1,070.00

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

2

คารับรอง

2,000.00

2,000.00

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

3

เครื่องดื่ม และหลอด

4,100.00

4,100.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร&เซ็นเตอร& จํากัด (มหาชน)

4

โช<คฝ>งพื้นประตูบานสวิง ชั้น 17 พร@อมติดตั้ง

3,500.00

3,500.00

5

นามบัตร จํานวน 6 กลอง

2,400.00

1,284.00

2,841.00 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร&เซ็นเตอร& จํากัด (มหาชน)

2,841.00

เฉพาะเจาะจง
นายสุเมธ ปริยวรวงศ&
มาตรา 56(2)(ข)

3,500.00 นายสุเมธ ปริยวรวงศ&

3,500.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-258/2562 ลว. 2/5/62

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

1,284.00 บริษัท วัน โอ ไฟว& ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด

1,284.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-259/2562 ลว. 2/5/62

6,890,000.00

คะแนนรวม
สูงสุด

บร. 032/2562 ลว. 3/5/62

1,500,000.00

คะแนนรวม
สูงสุด

บร.035/2562 ลว. 7/5/62

99,510.00

ราคาต่ําสุด

บร.036/2562 ลว. 7/5/62

1,150.00 บริษัท ทรงสมัยราชเทวี 2525 จํากัด

1,150.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-262/2562 ลว. 8/5/62

4,800.00 ครุย จัสท&

4,800.00

2,100.00 เทพคลีนนิ่ง

2,100.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-263/2562 ลว. 8/5/62

บริษัท อีวาย คอร&ปอเรท เซอร&วิสเซส จํากัด
6

การจ@างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจําลองคะแนนเครดิต
(Credit Scoring Model)

9,000,000.00

7,596,944.90

การจ@างที่ปรึกษา บริษัท ดีลอยท& ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือก จํากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด

ประกวดราคา
1,713,807.10 อิเล็กทรอนิกส&
(e-bidding)

โครงการกอสร@างบูธและจัดกิจกรรมงานมหกรรมการเงิน
กรุงเทพ ครั้งที่ 19 (Money Expo 2019) และมหกรรม
การเงินสงท@ายปU ครั้งที่ 3 (Money Expo Year End 2019)

1,600,000.00

8

การจ@างบริการบํารุงรักษาระบบวัดและวิเคราะห&ผลการ
ดําเนินการและระบบสารสนเทศแจ@งเตือนภัยความเสี่ยง
(Early Warning System) ระยะเวลา 1 ปU

100,000.00

99,510.00

9

ชุดแผงคอ จํานวน 1 ชุดและกระดุมเกลี้ยงสีทอง 5 เม็ด

1,500.00

1,500.00

7

10

เชาชุดเครื่องแบบปกติขาว จํานวน 10 ชุด

10,000.00

1,070.00 บริษัท วัน โอ ไฟว& ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด

74.20 คะแนน
74.08 คะแนน บริษัท อีวาย คอร&ปอเรท เซอร&วิสเซส จํากัด
73.67 คะแนน

บริษัท จุลสิตศุ& จํากัด

98 คะแนน

บริษัท เออาร&ไอพี จํากัด(มหาชน)

96 คะแนน

ห@างหุ@นสวนจํากัด ลีฟวิ่ง อีซี่

76 คะแนน

เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินเตอร&ฟVนส& แอดไวเซอรี่ จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรงสมัยราชเทวี 2525 จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

ครุย จัสท&
เฉพาะเจาะจง
10,000.00
เทพคลีนนิ่ง
มาตรา 56(2)(ข)
บิลเงินสด

บริษัท จุลสิตศุ& จํากัด

99,510.00 บริษัท อินเตอร&ฟVนส& แอดไวเซอรี่ จํากัด

600.00 บิลเงินสด

600.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย0อม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1,500.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-265/2562 ลว. 8/5/62

460,000.00

ราคาต่ําสุด

บร.034/2562 ลว. 8/5/62

1,605.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-260/2562 ลว. 9/5/62

23,030.68

ราคาต่ําสุด

1045/2562 ลว. 9/5/62

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
11

12

พวงหรีด พร@อมจัดสง จํานวน 1 พวง

แบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟฟfา (UPS) พร@อมติดตั้ง

13

นามบัตร จํานวน 5 กลอง

14

1,500.00

700,000.00

1,500.00

702,990.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร&) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส&
(e-bidding)

1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร&) จํากัด

บริษัท ไทย อินดัสเทค จํากัด

460,000.00

ห@างหุ@นสวนจํากัด สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส&

555,544.00

บริษัท โปรเกรสซิฟอินเตอร&-เทรด จํากัด

577,800.00

บริษัท เซทเทค อินโนเวชั่น จํากัด

613,752.00

บริษัท บลูปริ้นต& จํากัด

618,008.00

บริษัท ไซท& เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท& จํากัด

620,000.00

บริษัท ทรานส&เพาเวอร&เทคโนโลยี จํากัด

661,260.00

บริษัท โคไล@ท& จํากัด

676,240.00

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

บริษัท ไทย อินดัสเทค จํากัด

2,000.00

1,605.00

1,605.00 บริษัท วัน โอ ไฟว& ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด

เครื่องเขียน และวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 12 รายการ

24,900.00

24,900.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.เอส.ฟอร&จูนเทรด จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

15

เฟอร&นิเจอร&แบบลอยตัว พร@อมจัดสง สําหรับสํานักงานเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

16,700.00

16,650.00

เฉพาะเจาะจง
ร@านรุงเรืองเฟอร&นิเจอร&
มาตรา 56(2)(ข)

16,650.00 ร@านรุงเรืองเฟอร&นิเจอร&

16,650.00

ราคาต่ําสุด

2016/2562 ลว. 9/5/62

16

โทรศัพท&สํานักงานแบบคีย& 6 ปุaม พร@อมคาบริการในการ
Set Program และปลอยสัญญาณ จํานวน 5 เครื่อง

34,000.00

33,705.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฟร&สตาร& เนทเวอร&ค จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

33,705.00 บริษัท โฟร&สตาร& เนทเวอร&ค จํากัด

33,705.00

ราคาต่ําสุด

2017/2562 ลว. 10/5/62

17

พวงหรีด พร@อมจัดสง จํานวน 1 พวง

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร&) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร&) จํากัด

1,500.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-270/2562 ลว. 13/5/62

18

กระเช@าผลไม@ จํานวน 8 กระเช@า

12,000.00

12,000.00

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

11,911.46 บริษัท เซ็นทรัลฟูfดรีเทล จํากัด

11,911.46

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-271/2562 ลว. 13/5/62

19

บัตรสตาร&บัค มูลคา 200 บาท จํานวน 100 ใบ

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สตาร&บัค คอฟฟUg (ประเทศไทย) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

20,000.00 บริษัท สตาร&บัค คอฟฟUg (ประเทศไทย) จํากัด

20,000.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-272/2562 ลว. 13/5/62

23,030.68 บริษัท เอส.เอส.ฟอร&จูนเทรด จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย0อม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1,070.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-275/2562 ลว. 14/5/62

920.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-277/2562 ลว. 14/5/62

6,000.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-278/2562 ลว. 14/5/62

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
20

เปลี่ยนอะไหล Level Medium (ลูกลอย) สําหรับเครื่อง
กรองน้ําโคเวย&

1,100.00

1,100.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีบีเค โซลูชั่น จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

21

คารับรอง

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สตาร&บัค คอฟฟUg (ประเทศไทย) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

22

เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ&พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 20 อัน

6,000.00

6,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไปรษณีย&ไทย จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

23

การบริการบํารุงรักษาระบบงบประมาณภาครัฐ 1 ปU

50,000.00

41,730.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท มิกซ&โปร แอดวานซ& จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

41,730.00 บริษัท มิกซ&โปร แอดวานซ& จํากัด

41,730.00

ราคาต่ําสุด

บร. 039/2562 ลว. 15/5/62

24

การบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร&แมขาย Dell
PowerEdge R610 ระยะเวลา 1 ปU

35,000.00

31,030.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน เอ็นเตอร&ไพรส& โซลูชั่น จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

31,030.00 บริษัท วัน เอ็นเตอร&ไพรส& โซลูชั่น จํากัด

31,030.00

ราคาต่ําสุด

บร. 041/2562 ลว. 15/5/62

25

การบริการบํารุงรักษาเคริ่องกรองน้ําดื่ม ระยะเวลา 1 ปU

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. 042/2562 ลว. 15/5/62

26

ผลิต VDO Clip Transformation องค&กร

95,000.00

95,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟVน-แลนด& สตูดิโอ จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

95,000.00 บริษัท ฟVน-แลนด& สตูดิโอ จํากัด

95,000.00

ราคาต่ําสุด

1046/2562 ลว. 15/5/62

27

กระเช@าผลไม@ จํานวน 1 กระเช@า

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟูfดแลนด&ซุปเปอร&มาเก็ต จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,497.50 บริษัท ฟูfดแลนด&ซุปเปอร&มาเก็ต จํากัด

1,497.50

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-279/2562 ลว. 15/5/62

28

หนังสือพิมพ&ประจําสวนกลาง บสย. ประจําเดือนมิถุนายน

3,200.00

3,200.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท รุงโรฒณ&บริการ (2525) จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

3,200.00 บริษัท รุงโรฒณ&บริการ (2525) จํากัด

3,200.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-280/2562 ลว. 15/5/62

29

จ@างลามแปลภาษาไทย-เกาหลี

35,000.00

35,000.00

เฉพาะเจาะจง
EUN YUB LEE
มาตรา 56(2)(ข)

30,000.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1/281/2562 ลว. 15/5/62

30

เชาใช@บริการสัญญาณอินเตอร&เน็ต (Link สํารอง) 1 ปU

250,000.00

218,280.00

192,600.00

ราคาต่ําสุด

บร. 040/2562 ลว. 16/5/62

31

ของที่ระลึก จํานวน 5 ชุด

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวรัญวรัชญ& ศุภสิริธนารัตน&
มาตรา 56(2)(ข) ร@านเบญจรงค&รวมสมัย

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-284/2562 ลว. 16/5/62

32

โทรศัพท&สํานักงาน จํานวน 10 เครื่อง

5,900.00

5,899.98

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

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-287/2562 ลว. 17/5/62

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร&เมชั่น ไฮเวย& จํากัด
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

1,070.00 บริษัท บีบีเค โซลูชั่น จํากัด
920.00 บริษัท สตาร&บัค คอฟฟUg (ประเทศไทย) จํากัด
6,000.00 บริษัท ไปรษณีย&ไทย จํากัด

30,000.00 EUN YUB LEE
192,600.00
224,700.00

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร&เมชั่น ไฮเวย& จํากัด

700.00 นางสาวรัญวรัชญ& ศุภสิริธนารัตน&

700.00

2,488.00 ร@านเบญจรงค&รวมสมัย

2,488.00

5,899.98 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

5,899.98

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย0อม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
33

ชุดกล@องวงจรปVด พร@อมติดตั้ง สํานักงานเขตภาคกลาง

24,390.00

24,390.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอที เซ็นเตอร& ดิจิแพด จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

24,390.00 บริษัท ไอที เซ็นเตอร& ดิจิแพด จํากัด

24,390.00

ราคาต่ําสุด

2018/2562 ลว. 17/5/62

34

เผยแพร บสย. ผาน Line@ โครงการหมอหนี้ บสย. 1 ปU

25,000.00

24,610.00

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

24,610.00 บริษัท ดิโทโลจี จํากัด

24,610.00

ราคาต่ําสุด

บร. 043/2562 ลว. 21/5/62

35

เสาแขวนเสื้อสูท จํานวน 4 อัน

3,200.00

3,200.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาร&ดีเซีย จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

3,200.00 บริษัท อาร&ดีเซีย จํากัด

3,200.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-288/2562 ลว. 21/5/62

36

กระเช@าผลไม@ จํานวน 4 กระเช@า

6,000.00

6,000.00

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

5,671.05 บริษัท เซ็นทรัลฟูfดรีเทล จํากัด

5,671.05

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-289/2562 ลว. 21/5/62

37

แจกันดอกไม@ จํานวน 1 อัน

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง
ร@านพริมโรส
มาตรา 56(2)(ข)

1,800.00 ร@านพริมโรส

1,800.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-290.2562 ลว. 21/5/62

38

ยาประจําสํานักงาน จํานวน 36 รายการ

32,560.00

32,560.00

29,793.08

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-291/2562 ลว. 21/5/62

39

นามบัตร จํานวน 24 กลอง

7,200.00

5,136.00

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

5,136.00 บริษัท วัน โอ ไฟว& ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด

5,136.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-292/2562 ลว. 21/5/62

40

อุปกรณ& Barcode Scanner จํานวน 5 เครื่อง

42,000.00

40,125.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เทคพอยท& คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

40,125.00 บริษัท เทคพอยท& คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

40,125.00

ราคาต่ําสุด

2019/2562 ลว. 21/5/62

ราคาต่ําสุด

บร.037/2562 ลว. 21/5/62

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-296/2562 ลว. 22/5/62

41

42

เชารถยนต&ประจําตําแหนงผู@ชวยผู@จัดการทั่วไป จํานวน 3
คัน ระยะเวลา 60 เดือน

พระบรมฉายาลักษณ&สมเด็จพระนางเจ@าสุทิดาฯ

4,500,000.00

4,510.00

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

ประกวดราคา
4,333,500.00 อิเล็กทรอนิกส&
(e-bidding)

29,793.08 บริษัท สําโรงเภสัช จํากัด

บริษัท เวิลด&คลาส เรนท& อะ คาร& จํากัด

3,600,000.00

บริษัท อาคเนย&แคปปVตอล จํากัด

3,909,780.00

บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จํากัด

3,948,300.00

บริษัท คิว.ซี.ลิสซิ่ง จํากัด

4,044,600.00

บริษัท นครชัยศรี ฮอนด@า ออโตโมบิล จํากัด

4,315,000.00

บริษัท ศรีวัฒน&ลิสซิ่ง จํากัด

4,449,060.00

ห@างนําสวัสดิ์
เฉพาะเจาะจง
4,510.00
ร@านธงรมโพธิ์
มาตรา 56(2)(ข)
ร@านศรีวันชาติ

บริษัท เวิลด&คลาสเรนท& อะ คาร& จํากัด

3,600,000.00

500.00 ห@างนําสวัสดิ์

500.00

800.00 ร@านธงรมโพธิ์

800.00

3,210.00 ร@านศรีวันชาติ

3,210.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย0อม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

98,440.00

ราคาต่ําสุด

1047/2562 ลว. 22/5/62

4,675,000.00

ราคาต่ําสุด

บร.038/2562 ลว. 22/5/62

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-294/2562 ลว. 22/5/62

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

งบประมาณ
43

โปรแกรมปfองกันไวรัสคอมพิวเตอร& ระยะเวลา 3 เดือน

44

การเชารถยนต&นั่งแบบอเนกประสงค&ประจําสํานักงานเขต
จํานวน 5 คัน ระยะเวลา 55 เดือน

45

คารับรอง

100,000.00

6,050,000.00

30,000.00

98,440.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัน เอ็นเตอร&ไพรส& โซลูชั่น จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

ประกวดราคา
5,178,800.00 อิเล็กทรอนิกส&
(e-bidding)

30,000.00

98,440.00 บริษัท วัน เอ็นเตอร&ไพรส& โซลูชั่น จํากัด

บริษัท ดีจริง ออโต@ จํากัด

4,675,000.00

บริษัท เวิลด&คลาส เรนท& อะ คาร& จํากัด

5,590,750.00

บริษัท ดีจริง ออโต@ จํากัด
ห@างหุ@นสวนจํากัด เรือนเพชร

4,631.00 ห@างหุ@นสวนจํากัด เรือนเพชร

4,631.00

บริษัท นัมเบอร&วัน เฟอร&รี่ จํากัด

9,172.00 บริษัท นัมเบอร&วัน เฟอร&รี่ จํากัด

9,172.00

เฉพาะเจาะจง ร@านเตี๋ยวแมกลองเล@งแซบ
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท วิสคอม ลิงค& จํากัด

1,290.00 ร@านเตี๋ยวแมกลองเล@งแซบ

1,290.00

6,320.00 บริษัท วิสคอม ลิงค& จํากัด

6,320.00

ร@านสวัสดิการ กองทัพเรือ

1,935.00 ร@านสวัสดิการ กองทัพเรือ

1,935.00

บริษัท ครัวแมศรีเรือน จํากัด

1,318.00 บริษัท ครัวแมศรีเรือน จํากัด

1,318.00

46

ลูกแบดมินตัน จํานวน 25 หลอด

17,000.00

17,000.00

เฉพาะเจาะจง
ห@างหุ@นสวนจํากัด กีฬาตรานกแก@ว
มาตรา 56(2)(ข)

17,000.00 ห@างหุ@นสวนจํากัด กีฬาตรานกแก@ว

17,000.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-298/2562 ลว. 23/5/62

47

เครื่องแบบพนักงานชายและหญิง จํานวน 6 คน

12,000.00

11,106.60

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เพาเวอร& นาว จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

11,106.60 บริษัท เพาเวอร& นาว จํากัด

11,106.60

ราคาต่ําสุด

1048/2562 ลว. 24/5/62

48

ฮาร&ดดิสก& IBM DS3512 พร@อมติดตั้ง จํานวน 2 อัน

70,000.00

69,764.00

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

69,764.00 บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด

69,764.00

ราคาต่ําสุด

2020/2562 ลว. 24/5/62

49

การจ@างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต&ประจําตําแหนง
ผู@ชวยผู@จัดการทั่วไปและประจําสวนกลางสํานักงานใหญ
ฝaายบริหารสํานักงาน จํานวน 4 อัตรา ระยะเวลา 22 เดือน

1,309,440.00 บริษัท สยามราชธานี จํากัด

1,309,440.00

เป•นผู@เสนอราคา
เพียงรายเดียว

บร.045/2562 ลว.24/5/62

50

เชาสนามฟุตบอล จํานวน 2 ครั้ง

6,000.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-304/2562 ลว. 28/5/62

51

บริการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟ สําหรับห@อง Data
Center ระยะเวลา 1 ปU

239,680.00

ราคาต่ําสุด

บร.047/2562 ลว. 29/5/62

1,291,400.00

1,252,328.00

12,000.00

12,000.00

280,000.00

239,680.00

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส&
(e-bidding)

บริษัท สยามราชธานี จํากัด

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีดับบลิวที แมเนจเม@นท& จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)
เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบิท มิลติซิสเต็ม จํากัด
มาตรา 56(2)(ข) บริษัท อินฟราเซอร&วิส แอนด& คอนซัลตั้ง จํากัด

6,000.00 บริษัท ทีดับบลิวที แมเนจเม@นท& จํากัด
239,680.00
310,300.00

บริษัท เอบิท มิลติซิสเต็ม จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย0อม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1,398,600.00

ราคาต่ําสุด

บร.1-009/2562 ลว. 29/5/62

6,591.20 บริษัท โรงพิมพ&ล@านคํา จํากัด

6,591.20

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-305/2562 ลว. 30/5/62

1,019.00 ร@านขนมจีนต@นก@ามปู

1,019.00

3,026.00 ร@าน DISTRICT 65

3,026.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-293/2562 ลว. 30/5/62

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

งบประมาณ

52

เชาอาคารสํานักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
2ระยะเวลา 3 ปU

53

โปสเตอร&คณะกรรมการ บสย. และโปสเตอร&โครงสร@าง
สํานักงานเขตภาคเหนือตอนลาง

54

คารับรอง

1,398,600.00

การเชา
1,398,600.00 อสังหาริมทรัพย& นายไชยศักดิ์ ลิ้มมงคล
ข@อ 93 (2)
เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพิมพ&ล@านคํา จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

6,600.00

6,591.20

5,000.00

ร@านขนมจีนต@นก@ามปู
เฉพาะเจาะจง
5,000.00
ร@าน DISTRICT 65
มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เมด ฟอร& เม@าธ& คาเฟ จํากัด

1,398,600.00 นายไชยศักดิ์ ลิ้มมงคล

295.00 บริษัท เมด ฟอร& เม@าธ& คาเฟ จํากัด

295.00

55

กระเช@าผลไม@ จํานวน 1 กระเช@า

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟูfดแลนด&ซุปเปอร&มาเก็ต จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

1,483.25 บริษัท ฟูfดแลนด&ซุปเปอร&มาเก็ต จํากัด

1,483.25

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-307/2562 ลว. 30/5/62

56

แฟfมหีบเพลง จํานวน 5 เลม

2,000.00

1,800.01

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

1,800.01 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

1,800.01

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-309/2562 ลว. 30/5/62

57

ของที่ระลึก จํานวน 2 ชุด

6,000.00

6,000.00

เฉพาะเจาะจง
กองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ&
มาตรา 56(2)(ข)

2,998.00 กองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ&

2,998.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-311/2562 ลว. 30/5/62

58

พานพุมถวายราชสักการะ จํานวน 1 คู

1,300.00

1,300.00

เฉพาะเจาะจง
ร@านสมใจ
มาตรา 56(2)(ข)

1,000.00 ร@านสมใจ

1,000.00

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-312/2562 ลว. 30/5/62

59

การเชาเครื่องถายเอกสารดิจิตอลมัลติฟ>งก&ชั่นขาว-ดํา
จํานวน 4 เครื่อง ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช@บริการให@เป•นไป
ตามระยะเวลาหรือเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งมาถึงกอน คือ
ระยะเวลาการเชา 24 เดือน หรือปริมาณการถายเอกสาร

บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส& แอนด& เซอร&วิส จํากัด 1,412,184.00

ราคาต่ําสุด

บร.046/2562 ลว.30/5/62

1,900,000.00

1,655,664.00

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส&
(e-bidding)

บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส& แอนด& เซอร&วิส จํากัด

1,412,184.00

บริษัท แคนนอน มาร&เก็ตติ้ง จํากัด

1,706,360.00

60

เสื้อโปโลหมอหนี้ บสย. สีเหลือง จํานวน 80 ตัว

25,000.00

24,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท จุลสิตศุ& จํากัด
มาตรา 56(2)(ข)

24,000.00 บริษัท จุลสิตศุ& จํากัด

24,000.00

ราคาต่ําสุด

1049/2562 ลว.31/5/62

61

กางเกงวอร&ม จํานวน 80 ตัว

20,800.00

18,147.20

เฉพาะเจาะจง
ห@างเบ<จุงเฮง
มาตรา 56(2)(ข)

18,147.20 ห@างเบ<จุงเฮง

18,147.20

ราคาต่ําสุด

1050/2562 ลว. 31/5/62

62

ฮาร&ดดิสก& IBM DS3524 พร@อมติดตั้ง จํานวน 2 อัน

65,000.00

62,060.00

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

62,060.00 บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด

62,060.00

ราคาต่ําสุด

2021/2562 ลว.31/5/62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย0อม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ!าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ!าง

ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

งบประมาณ
63

นามบัตร จํานวน 1 กลอง

300.00

300.00

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

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสังเขป

หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

ราคาต่ําสุด

บร.จซ. 1-313/2562 ลว. 31/5/62

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

214.00 บริษัท วัน โอ ไฟว& ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด

214.00

