
แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

1 ค)ารับรองทีมสถาบันการเงิน 50,000.00       5,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านอาหารอีสานด)วน - พิศวาส 4,053.00         ร$านอาหารอีสานด)วน - พิศวาส 4,053.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-414/2561 วันที่ 4/9/2561

นายอรุณ หันจังสิทธิ์ 3,600.00         นายอรุณ หันจังสิทธิ์ 3,600.00            

ห$างหุ$นส)วนจํากัด เอส พี เซอร=วิส ขอนแก)น (สาขา 1) 800.00            ห$างหุ$นส)วนจํากัด เอส พี เซอร=วิส ขอนแก)น (สาขา 1) 800.00               

3 เครื่องแบบปกติขาว จํานวน 1 ชุด 5,000.00         4,066.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คุณสุวรรณา ครุธวิเศษ (ร$านเฟBรสท=) 4,066.00         คุณสุวรรณา ครุธวิเศษ (ร$านเฟBรสท=) 4,066.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-417/2561 วันที่ 4/9/2561

4 แจกันดอกไม$ จํานวน 1 อัน 1,000.00         1,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านดอกไม$ เทียร)า เด เต$ 1,000.00         ร$านดอกไม$ เทียร)า เด เต$ 1,000.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-418/2561 วันที่ 5/9/2561

5 แจกันดอกไม$ จํานวน 1 อัน 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
เฟเวอร= ฟลาวเวอร= 1,500.00         เฟเวอร= ฟลาวเวอร= 1,500.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-419/2561 วันที่ 5/9/2561

6 กระเช$าผลไม$ จํานวน 4 กระเช$า          6,000.00             6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูFดแลนด=ซุปเปอร=มาร=เก็ต จํากัด          5,424.00 บริษัท ฟูFดแลนด=ซุปเปอร=มาร=เก็ต จํากัด             5,424.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-421/2561 วันที่ 5/9/2561

นายเกียรติชัย  ดวงคํา 3,600.00         นายเกียรติชัย  ดวงคํา 3,600.00            

สถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 400.00            สถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 400.00               

ร$านหลองข$าวลํา 2,585.00 ร$านหลองข$าวลํา 2,585.00

บริษัท นครา แกสโตรโนมี่ จํากัด 1,381.00         บริษัท นครา แกสโตรโนมี่ จํากัด 1,381.00            

8 เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 9 รายการ        25,800.00            25,106.48
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส. ฟอร=จูนเทรด จํากัด         25,106.48 บริษัท เอส.เอส. ฟอร=จูนเทรด จํากัด            25,106.48 ราคาต่ําสุด 1078/2561 วันที่ 5/9/2561

9 กระเช$าผลไม$ จํานวน 3 กระเช$า          6,000.00             6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซิตี้มอลล= กรุHป จํากัด 5,650.25         บริษัท ซิตี้มอลล= กรุHป จํากัด 5,650.25            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-423/2561 วันที่ 10/9/2561

10 ปFาย Backdrop จํานวน 1 ปFาย 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายอนิรุตต=  กันธะวงค= 1,200.00         นายอนิรุตต=  กันธะวงค= 1,200.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-424/2561 วันที่ 10/9/2561

11 พวงหรีด จํานวน 1 พวง 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านฟลาวเวอร= ทู พาราไดส= 1,500.00 ร$านฟลาวเวอร= ทู พาราไดส= 1,500.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-425/2561 วันที่ 10/9/2561

12 ค)ารับรองวิทยากร 3,000.00         3,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ครัวมัณฑนา 470.00            ครัวมัณฑนา 470.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-426/2561 วันที่ 10/9/2561

13 น้ํายาฆ)าเชื้อชนิดสเปรย= จํานวน 24 ขวด 3,720.00         3,720.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โพส เฮลท= แคร= จํากัด 3,700.00         บริษัท โพส เฮลท= แคร= จํากัด 3,700.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-427/2561 วันที่ 10/9/2561

ศูนย=หนังสือแห)งจุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 1,350.00         ศูนย=หนังสือแห)งจุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 1,350.00            

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 500.00            บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 500.00               

ชมรมลูกพ)อขุนประยุกต= 450.00            ชมรมลูกพ)อขุนประยุกต= 450.00               

ห$างหุ$นส)วนจํากัด จรัสธุรกิจการพิมพ= 1,260.00         ห$างหุ$นส)วนจํากัด จรัสธุรกิจการพิมพ= 1,260.00            

ร$านมุ$ยน$อย มัลติมีเดีย & กHอปปVW 1,080.00         ร$านมุ$ยน$อย มัลติมีเดีย & กHอปปVW 1,080.00            

บร.จซ.1-422/2561 วันที่ 5/9/2561

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-415/2561 วันที่ 4/9/2561

ราคาต่ําสุด

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

2 ค)าเช)ารถตู$ จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 2 วัน และค)าน้ํามันเชื้อเพลิง 5,600.00         5,600.00            

ค)าเช)ารถตู$ จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 2 วัน , ค)าน้ํามันเชื้อเพลิง และค)า

รับรอง
10,600.00       10,600.00           7

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน กันยายน 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย'อม

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

วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-430/2561 วันที่ 10/9/2561
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
14 หนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย จํานวน 6 เล)ม 3,500.00         3,500.00            

บร.จซ.1-431/2561 วันที่ 10/9/2561ราคาต่ําสุด15 การจ$างทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 400 ชุด 3,600.00         3,600.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)



แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน กันยายน 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย'อม

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

วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561

16 ค)าเช)าสนามแบดมินตัน ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน 2561 360.00           360.00               
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร=ดแบตฯ คณัสนันท= 360.00            คอร=ดแบตฯ คณัสนันท= 360.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-432/2561 วันที่ 12/9/2561

17 ค)ารับรองสําหรับผู$บริหารธนาคารออมสิน          5,000.00             5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห$างหุ$นส)วนจํากัด วิภาสวนกุหลาบ          4,120.00 ห$างหุ$นส)วนจํากัด วิภาสวนกุหลาบ             4,120.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-433/2561 วันที่ 12/9/2561

18 รองเท$าพนักงานบริการ จํานวน 2 คน          2,000.00             2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จํากัด 2,000.00         บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จํากัด 2,000.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-434/2561 วันที่ 12/9/2561

19 ค)าเช)าสนามฟุตบอล 2 ครั้ง          6,000.00             6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม$นท= จํากัด 6,000.00         บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม$นท= จํากัด 6,000.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-435/2561 วันที่ 12/9/2561

20 ตรายาง จํานวน 2 อัน 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด= ออฟฟBต ซัพพลาย จํากัด 556.40            บริษัท พรีเมี่ยม แอนด= ออฟฟBต ซัพพลาย จํากัด 556.40               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-437/2561 วันที่ 13/9/2561

21 ค)ารับรอง 2,000.00         2,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ครัวมัณฑนา 1,159.00         ครัวมัณฑนา 1,159.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-438/2561 วันที่ 13/9/2561

22 น้ําดื่ม ขนาด 600 มล. จํานวน 240 ขวด 2,400.00         2,400.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีพี ออลล= จํากัด (มหาชน) 1,300.00         บริษัท ซีพี ออลล= จํากัด (มหาชน) 1,300.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-439/2561 วันที่ 13/9/2561

23 กล)องระบบตัดต)อน้ํา FLC ของเครื่องกรองน้ํา จํานวน 1 กล)อง 1,000.00         1,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บีบีเค โซลูชั่น จํากัด 963.00            บริษัท บีบีเค โซลูชั่น จํากัด 963.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-440/2561 วันที่ 13/9/2561

บริษัท มันเดย=ครีเอชั่น จํากัด       139,956.00

บริษัท ไพร=มไทม= จํากัด 190,000.00      

25 การจัดซื้อสื่อวิทยุสถานีวิทยุ อสมท. ภูมิภาค 53 สถานี ระยะเวลา 2 เดือน 440,000.00     319,266.90         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 391,266.90      บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 391,266.90         ราคาต่ําสุด บร.082/2561 วันที่ 13/9/2561

26 เครื่องแบบพนักงานชาย-หญิง จํานวน 5 คน 11,000.00       10,400.40           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร= นาว จํากัด 10,400.40        บริษัท เพาเวอร= นาว จํากัด 10,400.40           ราคาต่ําสุด 1080/2561 วันที่ 14/6/2561

27
การจัดจ$างทําเอกสารผลิตภัณฑ=ค้ําประกันสินเชื่อ จํานวน 500 ชุด ชุดละไม)

เกิน 30 หน$า
6,250.00         6,250.00            

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห$างหุ$นส)วนจํากัด วสุ กHอปปVW 1995 5,611.08         ห$างหุ$นส)วนจํากัด วสุ กHอปปVW 1995 5,611.08            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-441/2561 วันที่ 17/9/2561

บริษัท ไบรท=ไซต= โซลูชั่น จํากัด       394,519.70

บริษัท ดาต$า เทคโนโลยี่  จํากัด 436,560.00      

29 หนังสือเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน จํานวน 2 เล)ม 700.00           700.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
สมาคมผู$ตรวจสอบภายในแห)งประเทศไทย 450.00 สมาคมผู$ตรวจสอบภายในแห)งประเทศไทย 450.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-444/2561 วันที่ 18/9/2561

30 ค)าเช)าสนามแบดมินตัน ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2561 360.00           360.00               
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร=ดแบตฯ คณัสนันท= 360.00            คอร=ดแบตฯ คณัสนันท= 360.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-446/2561 วันที่ 18/9/2561

บริษัท มิกซ= แอนด= ภูไท จํากัด 1,863.00         บริษัท มิกซ= แอนด= ภูไท จํากัด 1,863.00            

บริษัท สตาร=บัคส= คอฟฟV^ (ประเทศไทย) จํากัด 2,005.00         บริษัท สตาร=บัคส= คอฟฟV^ (ประเทศไทย) จํากัด 2,005.00            
31 ค)ารับรองสื่อมวลชน 8,000.00         8,000.00            

บริษัท มันเดย=ครีเอชั่น จํากัด

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-447/2561 วันที่ 18/9/2561

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

28 การจ$างบริการบํารุงรักษาระบบ Network Monitor ระยะเวลา 1 ปV 420,000.00              374,072.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

24 ผลิต VDO Cilp จํานวน 1 งาน 200,000.00              199,777.50          139,956.00 ราคาต่ําสุด 1079/2561 วันที่ 13/9/2561

ราคาต่ําสุด บร.081/2561 วันที่ 17/9/2561บริษัท ไบรท=ไซต= โซลูชั่น จํากัด          394,519.70



แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน กันยายน 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย'อม

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

วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561

32 น้ําดื่ม ขนาด 600 มล. จํานวน 25 โหล 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวจริยา พิพัฒสํารวย 1,375.00         นางสาวจริยา พิพัฒสํารวย 1,375.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-448/2561 วันที่ 18/9/2561

นายวาที  ศรีสม 3,600.00         นายวาที  ศรีสม 3,600.00            

บริษัท อ.สุวัณโณ จํากัด 3,060.00         บริษัท อ.สุวัณโณ จํากัด 3,060.00            

34 วัตถุดิบและอุปกรณ=ในการทําลูกชุบ 1,300.00         1,300.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวนัดธิดา  วิเสริฐ 1,300.00         นางสาวนัดธิดา  วิเสริฐ 1,300.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-451/2561 วันที่ 19/9/2561

35 ปFายฟBวเจอร=บอร=ด จํานวน 5 ปFาย 1,000.00         1,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Hermes Fishery Co.,Ltd 802.50            Hermes Fishery Co.,Ltd 802.50               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-452/2561 วันที่ 19/9/2561

36 นามบัตร จํานวน 6 กล)อง 1,800.00         1,284.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว= ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 1,284.00         บริษัท วัน โอ ไฟว= ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 1,284.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-453/2561 วันที่ 19/9/2561

37 หนังสือพิมพ=ประจําส)วนกลาง จํานวน 70 ฉบับ 1,280.00         1,280.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ)งโรฒณ=บริการ (2525) จํากัด 1,280.00         บริษัท รุ)งโรฒณ=บริการ (2525) จํากัด 1,280.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-454/2561 วันที่ 20/9/2561

38 กระเช$าเยี่ยมพนักงาน จํานวน 1 กระเช$า 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูFดแลนด=ซุปเปอร=มาร=เก็ต จํากัด 1,497.75         บริษัท ฟูFดแลนด=ซุปเปอร=มาร=เก็ต จํากัด 1,497.75            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-456/2561 วันที่ 20/9/2561

39 ค)าเช)าสนามแบดมินตัน ครั้งที่ 3 เดือนกันยายน 2561 360.00           360.00               
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร=ดแบตฯ คณัสนันท= 360.00            คอร=ดแบตฯ คณัสนันท= 360.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-459/2561 วันที่ 24/9/2561

40 กระเช$าเยี่ยมพนักงาน จํานวน 1 กระเช$า 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูFดแลนด=ซุปเปอร=มาร=เก็ต จํากัด 1,500.00         บริษัท ฟูFดแลนด=ซุปเปอร=มาร=เก็ต จํากัด 1,500.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-460/2561 วันที่ 24/9/2561

41 กระเช$าเยี่ยมพนักงาน จํานวน 1 กระเช$า 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูFดแลนด=ซุปเปอร=มาร=เก็ต จํากัด 1,496.75         บริษัท ฟูFดแลนด=ซุปเปอร=มาร=เก็ต จํากัด 1,496.75            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-461/2561 วันที่ 24/9/2561

42 กล)องกระดาษเก็บเอกสาร จํานวน 500 ใบ 15,000.00       15,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรัพย=ศรีไทย จํากัด (มหาชน) 12,500.00        บริษัท ทรัพย=ศรีไทย จํากัด (มหาชน) 12,500.00           ราคาต่ําสุด 1081/2561 วันที่ 24/9/2561

43 กระเช$าผลไม$ จํานวน 11 กระเช$า สําหรับหนังสือพิมพ=กรุงเทพธุรกิจ 22,000.00       22,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซิตี้มอลล= กรุHป จํากัด 20,965.25        บริษัท ซิตี้มอลล= กรุHป จํากัด 20,965.25           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-465/2561 วันที่ 25/9/2561

44 ผลิตสติกเกอร=โลโก$ บสย. พร$อมติดตั้ง 2,500.00 2,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห$างหุ$นสามัญ ไดมอนด= บีเค พลัส 2,500.00         ห$างหุ$นสามัญ ไดมอนด= บีเค พลัส 2,500.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-462/2561 วันที่ 25/9/2561

45 นามบัตร จํานวน 52 กล)อง 15,600.00       15,600.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว= ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 11,128.00        บริษัท วัน โอ ไฟว= ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 11,128.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-464/2561 วันที่ 25/9/2561

46
การจัดจ$างบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) 

ระยะเวลา 1 ปV
2,388,800.00   2,440,000.00       

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(จ)
บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 2,380,000.00    บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 2,380,000.00       ราคาต่ําสุด บร.083/2561 วันที่ 25/9/2561

47 ค)ารับรองผู$จัดการเขตและผู$จัดการสาขาธนาคารออมสิน จ.สุราษฎร=ธานี 4,000.00         4,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านอาหารระเบียงไม$ 2,504.00         ร$านอาหารระเบียงไม$ 2,504.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-466/2561 วันที่ 26/9/2561

48 เสื้อโปโล จํานวน 270 ตัว 87,000.00       87,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คัฟเวอร=แนนท= จํากัด 85,225.50        บริษัท คัฟเวอร=แนนท= จํากัด 85,225.50           ราคาต่ําสุด 1082/2561 วันที่ 26/9/2561

33
เช)ารถตู$ จํานวน   1 คัน ระยะเวลา 2 วัน และค)ารับรอง สําหรับรองรับการ

เดินทางเข$าร)วมประชุมเชิงนโยบาย
13,600.00       13,600.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-450/2561 วันที่ 18/9/2561



แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน กันยายน 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย'อม

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

วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561

49
ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการ (Operating System) รุ)น Microsoft 

Windows 10 Pro. จํานวน 18 License
99,000.00       92,448.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อเมริกาน)า คอมพิวเตอร= ซีสเต็ม จํากัด 92,448.00        บริษัท อเมริกาน)า คอมพิวเตอร= ซีสเต็ม จํากัด 92,448.00           ราคาต่ําสุด 2014/2561 วันที่ 26/9/2561

50
แบตเตอรี่สํารอง ขนาด 12 โวลต= DC 7 แอมปyต)อชั่วโมง “RR” พร$อมติดตั้ง

 จํานวน 2 ก$อน
2,000.00         2,000.00            

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไฟร=เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 1,926.00         บริษัท ไฟร=เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 1,926.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-467/2561 วันที่ 27/9/2561

51 ค)ารับรองวิทยากร 4,000.00         4,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฮิดะ กริล จํากัด 3,154.36         บริษัท ฮิดะ กริล จํากัด 3,154.36            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-469/2561 วันที่ 27/9/2561

52 ปFาย Mock up จํานวน 9 ปFาย 3,500.00         3,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Hermes Fishery Co.,Ltd 1,444.50         Hermes Fishery Co.,Ltd 1,444.50            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-470/2561 วันที่ 27/9/2561

53 ค)าเช)าสนามแบดมินตัน ครั้งที่ 4 เดือนกันยายน 2561 360.00           360.00               
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร=ดแบตฯ คณัสนันท= 360.00            คอร=ดแบตฯ คณัสนันท= 360.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-471/2561 วันที่ 27/9/2561

54
การเช)าเครื่องมัลติฟ}งก=ชั่น สําหรับงานสแกนความเร็วสูง ระยะเวลา 2 

เดือน จํานวน 2 เครื่อง
80,000.00       79,608.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ=(ประเทศไทย) จํากัด 79,608.00        บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ=(ประเทศไทย) จํากัด 79,608.00           ราคาต่ําสุด บร.085/2561 วันที่ 27/9/2561

55 การจ$างถอด ขนย$าย พร$อมประกอบ โตHะทํางาน 4,000.00         3,745.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท  โมเดอร=นฟอร=มกรุHป จํากัด (มหาชน) 3,745.00         บริษัท  โมเดอร=นฟอร=มกรุHป จํากัด (มหาชน) 3,745.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-472/2561 วันที่ 28/9/2561

56 ค)าอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 80 ชุด 15,000.00 15,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านเฌอเอม 5,200.00         ร$านเฌอเอม 5,200.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-473/2561 วันที่ 28/9/2561

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 1,270,000.00    

บริษัท ซีพีเอส คอนซัลทิ่ง จํากัด 1,290,000.00    
ราคาต่ําสุด บร.084/2561 วันที่ 28/9/2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส= 

(e-bidding)

57
การจัดจ$างบริการบํารุงรักษาอุปกรณ=ฮาร=ดแวร=คอมพิวเตอร=ของระบบ

สารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ระยะเวลา 1 ปV
1,290,000.00   1,319,263.59       บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 1,270,000.00       


