
แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

1 ค)ารับรอง 5,000.00         5,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ครัวมัณฑนา 979.00            ครัวมัณฑนา 979.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-539/2561 วันที่ 1/11/2561

2 ค)าจ$างรถขนส)ง 20,000.00       20,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายพทัยเทพ  แผ)นเงิน 20,000.00        นายพทัยเทพ  แผ)นเงิน 20,000.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-541/2561 วันที่ 1/11/2561

3 เช)าสนามแบดมินตัน ครั้งที่ 5 ประจําเดือนตุลาคม 2561 360.00                          360.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร=ดแบตฯ คณัสนันท=             360.00 คอร=ดแบตฯ คณัสนันท=                360.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-542/2561 วันที่ 1/11/2561

4 ค)ารับรอง 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ครัวมัณฑนา 367.00            ครัวมัณฑนา 367.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-540/2561 วันที่ 5/11/2561

5 Magnetic Contact + Overload เครื่องปรับอากาศสํานักงานพร$อมติดตั้ง 5,500.00         5,189.50            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สตาร=ลิ้งค= (ประเทศไทย) จํากัด 5,189.50         บริษัท สตาร=ลิ้งค= (ประเทศไทย) จํากัด 5,189.50            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-545/2561 วันที่ 5/11/2561

6 ผงหมึก จํานวน 3 กล)อง 9,000.00         8,346.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค.ออฟฟUต ซัพพลาย จํากัด 8,346.00         บริษัท เอ.เค.ออฟฟUต ซัพพลาย จํากัด 8,346.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-546/2561 วันที่ 6/11/2561

7 น้ํายาทําความเย็นเครื่องปรับอากาศ (R22) 20 กก. 3,500.00         3,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านพระรามสี่เครื่องเย็น 2,568.00         ร$านพระรามสี่เครื่องเย็น 2,568.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-547/2561 วันที่ 7/11/2561

8 วัสดุและอุปกรณ=จัดดอกไม$          1,000.00             1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาววิภา วิวัฒน=ชัยกุล          1,000.00 นางสาววิภา วิวัฒน=ชัยกุล             1,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-548/2561 วันที่ 7/11/2561

9 ช)อดอกไม$ จํานวน 1 ช)อ          1,000.00             1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$าน พี โอ นี          1,000.00 ร$าน พี โอ นี             1,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-549/2561 วันที่ 7/11/2561

10 สําเนาเอกสารประกอบการบรรยาย จํานวน 600 ชุด          3,600.00             3,600.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห$างหุ$นส)วนจํากัด วสุ กZอปป[\ 1995 3,081.60         ห$างหุ$นส)วนจํากัด วสุ กZอปป[\ 1995 3,081.60            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-550/2561 วันที่ 7/11/2561

11 พวงหรีด 1 พวง 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านดอกไม$สุรมารี 1,500.00         ร$านดอกไม$สุรมารี 1,500.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-552/2561 วันที่ 8/11/2561

12 กระเช$าผลไม$ จํานวน 1 กระเช$า 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู^ดแลนด=ซุปเปอร=มาร=เก็ต จํากัด 1,494.00         บริษัท ฟู^ดแลนด=ซุปเปอร=มาร=เก็ต จํากัด 1,494.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-553/2561 วันที่ 8/11/2561

13 กระเช$าผลไม$ จํานวน 1 กระเช$า 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู^ดแลนด=ซุปเปอร=มาร=เก็ต จํากัด 1,500.00         บริษัท ฟู^ดแลนด=ซุปเปอร=มาร=เก็ต จํากัด 1,500.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-558/2561 วันที่ 9/11/2561

14 เครื่องแบบพนักงานชายหญิง จํานวน 2 คน 4,100.00         4,087.40            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร= นาว จํากัด 4,087.40         บริษัท เพาเวอร= นาว จํากัด 4,087.40            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-560/2561 วันที่ 9/11/2561

จี้ทองคํา พร$อมเลเซอร= โลโก$ บสย.สําหรับพนักงานปฏิบัติงานครบ 10 ป[ 

(มูลค)าไม)เกิน 12,000 บาท)  จํานวน 8 ชิ้น
96,000.00       บริษัท สยามโกลด=  แกลอรี่ จํากัด 450,789.36      

จี้ทองคํา พร$อมเลเซอร= โลโก$ บสย. สําหรับพนักงานปฏิบัติงานครบ 15 ป[ 

(มูลค)าไม)เกิน 17,500 บาท)
157,500.00     

จี้ทองคํา พร$อมเลเซอร= โลโก$ บสย. สําหรับพนักงานปฏิบัติงานครบ 25 ป[ 

(มูลค)าไม)เกิน 33,000 บาท)
198,000.00     

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย*อม

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ$าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ$าง ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา

วันที่  30 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

386,270.69         15
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดวงแก$ว จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอเรอร= จํากัด 455,143.15      

บริษัท สยามโกลด=  แกลอรี่ จํากัด 450,789.36         ราคาต่ําสุด 1094/2561 วันที่ 9/11/2561



แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย*อม

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ$าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ$าง ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา

วันที่  30 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

16 เทปสํารองข$อมูล จํานวน 50 ม$วน และเทปทําความสะอาด จํานวน 1 ม$วน 55,000.00       54,784.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูจิฟUล=ม (ประเทศไทย) จํากัด 54,784.00        บริษัท ฟูจิฟUล=ม (ประเทศไทย) จํากัด 54,784.00           ราคาต่ําสุด 1095/2561 วันที่ 9/11/2561

17 นามบัตร จํานวน 1 กล)อง 1,000.00                        749.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว= ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด             749.00 บริษัท วัน โอ ไฟว= ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด                749.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-561/2561 วันที่ 12/11/2561

18 กระเช$าผลไม$ จํานวน 1 กระเช$า 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู^ดแลนด=ซุปเปอร=มาร=เก็ต จํากัด 1,474.25 บริษัท ฟู^ดแลนด=ซุปเปอร=มาร=เก็ต จํากัด 1,474.25 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-562/2561 วันที่ 12/11/2561

19 SMS Package 49,000.00       49,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เน็ต-อินโนวา จํากัด 49,000.00        บริษัท เน็ต-อินโนวา จํากัด 49,000.00           ราคาต่ําสุด 1096/2561 วันที่ 12/11/2561

20 บริการบํารุงรักษาซอฟต=แวร= VMware จํานวน 2 license ระยะเวลา 1 ป[        49,900.00            49,862.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แอดวานซ= โซลูชั่น แอนด=เทดโนโลยี่ จํากัด 49,862.00        บริษัท แอดวานซ= โซลูชั่น แอนด=เทดโนโลยี่ จํากัด 49,862.00           ราคาต่ําสุด บร.098/2561 วันที่ 12/11/2561

21 ตรายาง จํานวน 1 อัน 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด= ออฟฟUศ ซัพพลาย จํากัด 631.30            บริษัท พรีเมี่ยม แอนด= ออฟฟUศ ซัพพลาย จํากัด 631.30               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-563/2561 วันที่ 13/11/2561

22
บริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร=แม)ข)าย Dell PowerEdge R630 

ระยะเวลา 1 ป[
37,500.00       37,450.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 37,450.00        บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 37,450.00           ราคาต่ําสุด บร.097/2561 วันที่ 13/11/2561

23 กระเช$าผลไม$ จํานวน 4 กระเช$า สําหรับมอบให$แด) ช)อง 7 8,000.00         8,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซิตี้มอลล= กรุZป จํากัด 7,994.25         บริษัท ซิตี้มอลล= กรุZป จํากัด 7,994.25            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-565/2561 วันที่ 14/11/2561

24 ซ)อมแซมเก$าอี้ และตู$เอกสารล$อเลื่อน พร$อมเปลี่ยนอุปกรณ= 2,000.00         2,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โปรแฟล็กซ= อินเตอร=เนชั่นแนล จํากัด 1,605.00         บริษัท โปรแฟล็กซ= อินเตอร=เนชั่นแนล จํากัด 1,605.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-568/2561 วันที่ 15/11/2561

25

จ$างเหมารื้อถอน ซ)อมแซมปรับปรุง งานระบบและชุดเฟอร=นิเจอร=สํานักงาน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (เดิม) พร$อมย$ายมาติดตั้งที่สํานักงาน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (แห)งใหม))

40,000.00       38,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สหแสงทอง เฟอร=นิเจอร= จํากัด 38,000.00        บริษัท สหแสงทอง เฟอร=นิเจอร= จํากัด 38,000.00           ราคาต่ําสุด 1097/2561 วันที่ 15/11/2561

26
แพ็คเกจการรับประกันการใช$งานโปรแกรมเงินเดือน 

(PR.PS.TM.RT.DK.AS รุ)น LAN) และระบบลาออนไลน= (ERS-Leave รุ)น 

LAN)

23,500.00       23,300.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จํากัด 23,300.00        บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จํากัด 23,300.00           ราคาต่ําสุด 1098/2561 วันที่ 15/11/2561

27
ถ)ายทอดการประชุมทางไกล (VDO Conference) ไปยังสํานักงานเขต 10 

เขต พร$อมเช)าสัญญาณอินเตอร=เน็ต ความเร็วไม)น$อยกว)า 50 MB
76,700.00       65,000.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท การะเกด เอ็นเทอร=เทนเม$นท= จํากัด 65,000.00        บริษัท การะเกด เอ็นเทอร=เทนเม$นท= จํากัด 65,000.00           ราคาต่ําสุด 1099/2561 วันที่ 15/11/2561

28 เช)ารถตู$ จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 2 วัน 4,000.00                     4,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห$างหุ$นส)วนจํากัด ทรัพย=เจริญแทรเวล 2007          4,000.00 ห$างหุ$นส)วนจํากัด ทรัพย=เจริญแทรเวล 2007             4,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-569/2561 วันที่ 19/11/2561

29 สติกเกอร=มือจับก$านโยกบานไม$ปรับแสง 3,200.00         3,200.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห$างหุ$นส)วนสามัญ ไดมอนด= บีเค พลัส 3,200.00         ห$างหุ$นส)วนสามัญ ไดมอนด= บีเค พลัส 3,200.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-570/2561 วันที่ 19/11/2561

30 หนังสือ จํานวน 4 เล)ม 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ศูนย=หนังสือจุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 583.75            ศูนย=หนังสือจุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 583.75               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-572/2561 วันที่ 19/11/2561

31 เช)าสนามฟุตบอล จํานวน 2 ครั้ง 6,000.00         6,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม$นท= จํากัด 4,500.00         บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม$นท= จํากัด 4,500.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-573/2561 วันที่ 19/11/2561



แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย*อม

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ$าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ$าง ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา

วันที่  30 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

32 หนังสือพิมพ=ประจําส)วนกลาง บสย. ประจําเดือนธันวาคม 2561 1,140.00         1,140.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ)งโรฒณ=บริการ(2525) จํากัด 1,140.00         บริษัท รุ)งโรฒณ=บริการ(2525) จํากัด 1,140.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-574/2561 วันที่ 19/11/2561

33
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังพร$อมอุปกรณ= รวมติดตั้ง สําหรับสํานักงาน

เขตภาคเหนือตอนบน
25,000.00       23,326.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ธนโชคแอร= 23,326.00        ธนโชคแอร= 23,326.00           ราคาต่ําสุด 2018/2561 วันที่ 19/11/2561

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 5,240.00         บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 5,240.00            ราคาต่ําสุด

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 399.97            บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 399.97               ราคาต่ําสุด

ค)าเช)ารถตู$ 1 คัน จํานวน 1 วัน          1,800.00             1,800.00 นายอําพล  หนูบุญ          1,800.00 นายอําพล  หนูบุญ             1,800.00

ร$านอาหารอีสานด)วน-พิศวาส 5,900.00         ร$านอาหารอีสานด)วน-พิศวาส 5,900.00            

ร$านเกqา เกqา คอฟฟ[r 7,800.00         ร$านเกqา เกqา คอฟฟ[r 7,800.00            

36 กระดาษฟลิปชาร=ท จํานวน 24 ม$วน 4,500.00         3,960.11            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 3,960.11         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 3,960.11            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-577/2561 วันที่ 22/11/2561

37 เครื่องดื่ม สําหรับงานเลี้ยงสังสรรค=ป[ใหม) 2562 10,000.00       10,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 9,180.00         บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 9,180.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-579/2561 วันที่ 22/11/2561

38 ค)ารับรอง 4,500.00         4,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$าน Secret Space 2,983.00         ร$าน Secret Space 2,983.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-580/2561 วันที่ 22/11/2561

39 นามบัตร จํานวน 8 กล)อง 2,400.00         1,712.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว= ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 1,712.00         บริษัท วัน โอ ไฟว= ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 1,712.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-581/2561 วันที่ 22/11/2561

บริษัท โปรแฟล็กซ= อินเตอร=เนชั่นแนล จํากัด 118,320.60      

บริษัท ไอลิฟวิ่ง แอนด= ออฟฟUศซิโอ$ จํากัด 176,766.35      

บริษัท ไทยเมลิ่งเซอร=วิส จํากัด 1,619,440.00

บริษัท เปเปอร=เมท (ประเทศไทย) จํากัด 1,634,960.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด 1,672,931.95

42 ป̂าย Backdrop จํานวน 1 ป̂าย และป̂าย Mock up จํานวน 9 ป̂าย 16,000.00       16,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายบรรพต  หมายบุญ 16,000.00        นายบรรพต  หมายบุญ 16,000.00           ราคาต่ําสุด 1100/2561 วันที่ 23/11/2561

43
แบบทดสอบ Managerial Competency Test สําหรับผู$ทดสอบ 25 คน 

จํานวน 1 แพ็คเกจ
85,600.00       85,600.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จํากัด 85,600.00        บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จํากัด 85,600.00           ราคาต่ําสุด 1101/2561 วันที่ 23/11/2561

44
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนพร$อมอุปกรณ= รวมติดตั้ง สําหรับสํานักงาน

เขตภาคใต$ตอนบน
32,000.00       31,900.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห$างหุ$นส)วนจํากัด คฤหภัณฑ=สุราษฏร=ธานี 31,900.00        ห$างหุ$นส)วนจํากัด คฤหภัณฑ=สุราษฏร=ธานี 31,900.00           ราคาต่ําสุด 2021/2561 วันที่ 23/11/2561

บริษัท ซี.เอ็น.เค.คัลเลอร= อิงค= จํากัด 493,346.87

ห$างหุ$นส)วนจํากัด ทรูแมนอินสเปคชั่น 522,709.23

34 บร.จซ.1-575/2561 วันที่ 20/11/2561

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
35

ค)ารับรอง          8,000.00             8,000.00
ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-576/2561 วันที่ 20/11/2561

บร.099/2561 วันที่ 22/11/2561

ซื้อของใช$ห$องแพนทรีและของใช$ส)วนกลาง จํานวน 8 รายการ
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
8,600.00            8,600.00         

41
พิมพ=หนังสือแจ$งลูกค$าเรื่องการนําส)งข$อมูลเครดิตบูโร  จํานวน 400,000 

ฉบับ

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส= 

(e-bidding)

1,696,000.001,990,000.00

45 ปรับปรุงพื้นที่สํานักงานใหญ) บสย. ชั้น 17 -18 500,000.00     511,757.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซี.เอ็น.เค.คัลเลอร= อิงค= จํากัด 493,346.87 ราคาต่ําสุด บร.100/2561 วันที่ 23/11/2561

40 เฟอร=นิเจอร=แบบลอยตัวสํานักงานเขตภาคเหนือตอนล)าง พร$อมจัดส)ง 150,000.00     147,543.48         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โปรแฟล็กซ= อินเตอร=เนชั่นแนล จํากัด 118,320.60         ราคาต่ําสุด 2020/2561 วันที่ 22/11/2561

บริษัท ไทยเมลิ่งเซอร=วิส จํากัด 1,619,440.00 ราคาต่ําสุด



แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย*อม

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ$าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ$าง ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา

วันที่  30 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

บริษัท โปรแฟล็กซ= อินเตอร=เนชั่นแนล จํากัด 188,186.25

บริษัท ไอลิฟวิ่ง แอนด= ออฟฟUศซิโอ$ จํากัด 226,807.90

บริษัท เมโทร ยูนิเวอร=แซล ซิสเต็ม แอนด= เทคโนโลยี 

จํากัด
      465,450.00

บริษัท เอซีอินโฟเทค จํากัด   - 

48 น้ําดื่มและเครื่องดื่มกึ่งสําเร็จรูป 5,000.00         5,000.00            
วิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา 82 (2)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 3,600.00         บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 3,600.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-585/2561 วันที่ 29/11/2561

นายอเสกข=  จารชฎา 12,000.00        นายอเสกข=  จารชฎา 12,000.00           

นายบุญถม ศรีดงกลาง 18,000.00        นายบุญถม ศรีดงกลาง 18,000.00           

ร$าน พี พี คอลเลคชั่น 2,450.00         ร$าน พี พี คอลเลคชั่น 2,450.00            

ร$าน 43 พริ้นเตอร= 3,000.00         ร$าน 43 พริ้นเตอร= 3,000.00            

บริษัท สมบูรณ=ทวีทรัพย= ทูลล= จํากัด          9,550.00 บริษัท สมบูรณ=ทวีทรัพย= ทูลล= จํากัด             9,550.00

15,000.00       15,000.00           นายบุญถม ศรีดงกลาง 15,000.00        นายบุญถม ศรีดงกลาง 15,000.00           

51 ผลิตป̂ายไวนิล จํานวน 1 ป̂าย 2,000.00         2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ=ล$านคํา จํากัด 1,819.00 บริษัท โรงพิมพ=ล$านคํา จํากัด 1,819.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-588/2561 วันที่ 29/11/2561

บริษัท เจ.ดับบลิว.เทรดดิ้ง จํากัด 25,808.40        บริษัท เจ.ดับบลิว.เทรดดิ้ง จํากัด 25,808.40           

Hermes Fishery Co.,Ltd 1,177.00         Hermes Fishery Co.,Ltd 1,177.00            

53 ค)าเช)าสนามแบตมินตันประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 1,440.00         1,440.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร=ดแบตฯ คณัสนันท= 1,440.00         คอร=ดแบตฯ คณัสนันท= 1,440.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-591/2561 วันที่ 29/11/2561

54 ของที่ระลึก จํานวน 40 ชิ้น 4,000.00         4,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซิงไท) เทรดดิ้ง จํากัด 3,090.00         บริษัท ซิงไท) เทรดดิ้ง จํากัด 3,090.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-590/2561 วันที่ 30/11/2561

55 เครื่องแบบพนักงานชายหญิง จํานวน 3 คน 5,400.00 5,317.90
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร= นาว จํากัด 4,317.90 บริษัท เพาเวอร= นาว จํากัด 4,317.90 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-592/2561 วันที่ 30/11/2561

56 ค)ารับรองสื่อมวลชน 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สตาร=บัคส= คอฟฟ[r (ประเทศไทย) จํากัด 719.63            บริษัท สตาร=บัคส= คอฟฟ[r (ประเทศไทย) จํากัด 719.63               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-593/2561 วันที่ 30/11/2561

57 เฟอร=นิเจอร=แบบลอยตัว สํานักงานเขตภาคเหนือตอนบน 32,970.00       32,970.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท จันทร=เฟอร=นิเจอร= จํากัด 32,970.00        บริษัท จันทร=เฟอร=นิเจอร= จํากัด 32,970.00           ราคาต่ําสุด 2022/2561 วันที่ 30/11/2561

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-586/2561 วันที่ 29/11/2561

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-587/2561 วันที่ 29/11/256150
อุปกรณ=ตกแต)งสถานที่และจัดจ$างติดตั้งอุปกรณ=แสงสว)าง สําหรับงานเลี้ยง

สังสรรค=ป[ใหม) 2562

15,000.00       15,000.00           เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

49 จ$างวงดนตรีและอุปกรณ=เครื่องเสียง สําหรับงานเลี้ยงสังสรรค=ป[ใหม) 2562 30,000.00 30,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-589/2561 วันที่ 29/11/256152 แท)นว)างแผ)นพับอะคริลิค และจัดจ$างผลิตสติกเกอร=โลโก$ บสย. 28,000.00       28,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

เป}นผู$ที่ได$รับ

คะแนน

ข$อเสนอด$าน

เทคนิคสูงสุด

บร.101/2561 วันที่ 28/11/2561
บริษัท เมโทร ยูนิเวอร=แซล ซิสเต็ม แอนด= 

เทคโนโลยี จํากัด
         465,450.0047

ทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. ตามมาตรฐานสากล 

(Penetration Testing)
     485,000.00          481,500.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท โปรแฟล็กซ= อินเตอร=เนชั่นแนล จํากัด 188,186.25 ราคาต่ําสุด 2019/2561 วันที่ 26/11/256146 เฟอร=นิเจอร=แบบลอยตัวสํานักงานใหญ)ชั้น 17-18 200,000.00     207,497.08         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)


