
แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

1 เช*าอาคารสํานักงานเขตภาคเหนือตอนล*าง ระยะเวลา 3 ป. 1,440,000.00   1,440,000.00       
การเช*า

อสังหาริมทรัพย3 

ข$อ 93 (2)

นายรัตนะ กาญจนรัตน3 1,440,000.00    นายรัตนะ กาญจนรัตน3 1,440,000.00       ราคาต่ําสุด บร.1-006/2561 วันที่ 28/9/2561

2 บัลลาสต3อิเล็กทรอนิกส3 2 x 28 W. T5 จํานวน 5 อัน 2,500.00         2,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
เอเซียการไฟฟDา 1,498.00         เอเซียการไฟฟDา 1,498.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-476/2561 วันที่ 1/10/2561

3 ซ*อมแซมเครื่อง Projector พร$อมเปลี่ยนอะไหล* 3,900.00         3,900.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม พานาโซนิค เซอร3วิส เซ็น

เตอร3 จํากัด
3,852.00         

บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม พานาโซนิค เซอร3วิส 

เซ็นเตอร3 จํากัด
3,852.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-478/2561 วันที่ 1/10/2561

4
กล$อง CCTV และเครื่องบันทึกภาพ พร$อมติดตั้ง สําหรับสํานักงานสาขา

ชลบุรี
24,500.00       23,540.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เน็กซ3สเต็ป คอนแทรคเตอร3 จํากัด 23,540.00        บริษัท เน็กซ3สเต็ป คอนแทรคเตอร3 จํากัด 23,540.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ.2-027/2561 วันที่ 1/10/2561

5 เช*าสนามแบดมินตัน จํานวน 4 สนาม 3,000.00         3,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
RPK BADMINTON 3,000.00         RPK BADMINTON 3,000.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-479/2561 วันที่ 2/10/2561

6
ใบรับรองบริการ SSL Certificate สําหรับเว็บไซต3 บสย. (www.tcg.or.th)

 อายุการใช$งาน 2 ป.
3,000.00         2,996.00            

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อินเทอร3เน็ต ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 2,996.00         บริษัท อินเทอร3เน็ต ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 2,996.00            ราคาต่ําสุด บร.1-007/2561 วันที่ 3/10/2561

7 ค*ารับรองวิทยากร          4,000.00             4,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ครัวมัณฑนา          1,644.00 ครัวมัณฑนา             1,644.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-481/2561 วันที่ 3/10/2561

8 กระเช$าผลใม$จํานวน 8 กระเช$า        16,000.00            16,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซิตี้มอลล3 กรุdป จํากัด         15,151.25 บริษัท ซิตี้มอลล3 กรุdป จํากัด            15,151.25 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-482/2561 วันที่ 3/10/2561

9 ข$าวไรซ3เบอรี่ ขนาด 1 กิโลกรัม บรรจุถุงสูญญากาศ จํานวน 200 ถุง        20,000.00            20,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อารมณ3ดี ฟาร3ม จํากัด 13,000.00        บริษัท อารมณ3ดี ฟาร3ม จํากัด 13,000.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-483/2561 วันที่ 3/10/2561

10 ครีมนวดสมุนไพร แบบหลอดขนาด 250 กรัม จํานวน 110 หลอด 14,500.00       14,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านปDาปุDม 13,200.00        ร$านปDาปุDม 13,200.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-484/2561 วันที่ 3/10/2561

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร3วิส จํากัด 968,778.00

บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท3 แอนด3 เซอร3วิสเซส จํากัด 974,952.00

ห$างหุ$นส*วนจํากัด จักรคลีน เซฟตี้ 983,016.00

บริษัท มายโปร เซอร3วิส จํากัด 1,101,672.00

12
การจัดจ$างบริการบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการงานตรวจสอบ (Audit

 Management System) ระยะเวลา 1 ป.
430,000.00     423,720.00         

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เค ที คอนซัลแทนซี จํากัด 423,720.00      บริษัท เค ที คอนซัลแทนซี จํากัด 423,720.00         ราคาต่ําสุด บร.087/2561 วันที่ 3/10/2561

13 แก$วน้ํา พร$อมสกรีนโลโก$ บสย. 1 สี 1 ตําแหน*ง จํานวน 144 ใบ 3,852.00         3,852.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 3,852.00         บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 3,852.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-485/2561 วันที่ 4/10/2561

14 กระเปmาผ$ากระสอบ แบบมีก$นจํานวน 70 ใบ 10,000.00       10,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวนิตยา  วงษ3หุ*น 4,900.00 นางสาวนิตยา  วงษ3หุ*น 4,900.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-486/2561 วันที่ 4/10/2561

15 เช*าที่จอดรถยนต3 สํานักงานเขตภาคใต$ตอนล*าง ระยะเวลา 3 ป. 43,200.00       43,200.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายสมชัย  ซอสุจริต 43,200.00        นายสมชัย  ซอสุจริต 43,200.00           ราคาต่ําสุด บร.1-005/2561 วันที่ 4/9/2561

บร.086/2561 วันที่ 3/10/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย(อม

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

วันที่  31 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

11
การจ$างเหมาบริการทําความสะอาดประจําสํานักงานใหญ* บสย.จํานวน 3 

คน ระยะเวลา 24 เดือน
1,008,000.00 1,147,896.00

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส3 

(e-bidding)

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร3วิส จํากัด 968,778.00 ราคาต่ําสุด



แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย(อม

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

วันที่  31 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

16
การจัดจ$างบริการบํารุงรักษา ระบบฐานข$อมูลเพื่อจัดเก็บข$อมูลฝากเงิน 

และการประมาณการวางแผนการรับจ*ายเงิน LIQUIDITY ระยะเวลา 1 ป.
25,000.00       20,000.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ3โปร แอดวานซ3 จํากัด 20,000.00        บริษัท มิกซ3โปร แอดวานซ3 จํากัด 20,000.00           ราคาต่ําสุด บร.088/2561 วันที่ 4/10/2561

17 การจัดจ$างบริการบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการเงินลงทุน ระยะเวลา 1 ป. 35,000.00       34,900.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ3โปร แอดวานซ3 จํากัด 34,900.00        บริษัท มิกซ3โปร แอดวานซ3 จํากัด 34,900.00           ราคาต่ําสุด บร.089/2561 วันที่ 4/10/2561

18 กล*องกระดาษใส*พัสดุ เบอร3 36 ขนาด 44.5 x 58.5 นิ้ว จํานวน 100 ใบ 9,000.00         9,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห$างหุ$นส*วนจํากัด งามไมตรี เปเปอร3บอกซ3 5,885.00         ห$างหุ$นส*วนจํากัด งามไมตรี เปเปอร3บอกซ3 5,885.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-487/2561 วันที่ 5/10/2561

19 เครื่องแบบพนักงานหญิง จํานวน 2 คน 3,700.00         3,700.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร3 นาว จํากัด 3,616.60         บริษัท เพาเวอร3 นาว จํากัด 3,616.60            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-489/2561 วันที่ 5/10/2561

บริษัท ซอฟท3เดบู จํากัด 99,938.00        

บริษัท เน็ตแคร3 โซลูชั่น จํากัด 233,260.00      

21 ค*ารับรองสื่อมวลชน 2,000.00         2,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สตาร3บัคส3 คอฟฟ.u (ประเทศไทย) จํากัด 880.00            บริษัท สตาร3บัคส3 คอฟฟ.u (ประเทศไทย) จํากัด 880.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-490/2561 วันที่ 8/10/2561

22 พวงหรีด 2 พวง 3,500.00         3,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านดอกไม$สุรมารี 3,500.00         ร$านดอกไม$สุรมารี 3,500.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-491/2561 วันที่ 8/10/2561

23 ค*ารับรอง โครงการ CSR          5,000.00             5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท นลิน 9909 จํากัด          3,395.00 บริษัท นลิน 9909 จํากัด             3,395.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-492/2561 วันที่ 8/10/2561

24 ค*ารับรองสื่อมวลชน          2,000.00             2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สตาร3บัคส3 คอฟฟ.u (ประเทศไทย) จํากัด 720.00            บริษัท สตาร3บัคส3 คอฟฟ.u (ประเทศไทย) จํากัด 720.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-493/2561 วันที่ 8/10/2561

25 เช*ารถตู$ จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 1 วัน          1,800.00             1,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายสัญญา  วงษ3สร$อยสน 1,800.00         นายสัญญา  วงษ3สร$อยสน 1,800.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-494/2561 วันที่ 8/10/2561

26 เช*าสนามฟุตบอล จํานวน 2 ครั้ง 6,000.00         6,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม$นท3 จํากัด 6,000.00         บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม$นท3 จํากัด 6,000.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-496/2561 วันที่ 8/10/2561

27 ชุดตักบาตร จํานวน 10 ชุด 2,000.00         2,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านสหกรณ3กรุงเทพ จํากัด 1,999.00         ร$านสหกรณ3กรุงเทพ จํากัด 1,999.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-497/2561 วันที่ 8/10/2561

28
การจัดจ$างออกแบบและควบคุมงานก*อสร$าง การปรับปรุงตกแต*งสํานักงาน

เขตภาคเหนือตอนล*าง
150,000.00     167,500.00         

วิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา 82 (2)
บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท3 จํากัด 140,000.00      บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท3 จํากัด 140,000.00         ราคาต่ําสุด บร.091/2561 วันที่ 8/10/2561

บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จํากัด 423,720.00      

บริษัท วัน เอ็นเตอร3ไพรส3 โซลูชั่น จํากัด 442,980.00      

บริษัท เทคพอยท3 คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 498,448.80      

30

ชุดครีมบํารุงมือน้ํามันมะพร$าว (3 กลิ่น / กลิ่นละ 200 ชุด ) จํานวน 200 

ชุด , โลชั่นบํารุงผิวน้ํามันมะพร$าวและสารสกัดจากมะหาด จํานวน 20 ชุด 

และเจลบํารุงผิวน้ํามันมะพร$าวและว*านหางจระเข$ จํานวน 200 ชุด

74,000.00 57,040.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรอปvคานา ออยล3 จํากัด 57,040.00        บริษัท ทรอปvคานา ออยล3 จํากัด 57,040.00           ราคาต่ําสุด 1083/2561 วันที่ 9/10/2561

31 น้ําผึ้งบรรจุขวด ขนาด 600 กรัม พร$อมจัดส*ง จํานวน 200 ขวด 50,000.00       50,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟาร3มผึ้งลัดดา จํากัด 36,000.00        บริษัท ฟาร3มผึ้งลัดดา จํากัด 36,000.00           ราคาต่ําสุด 1084/2561 วันที่ 9/10/2561

การจัดจ$างบริการบํารุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส3 (E-Mail) 

ระยะเวลา 1 ป.

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
99,938.00           130,000.00     20 บริษัท ซอฟท3เดบู จํากัด 99,938.00           ราคาต่ําสุด บร.090/2561 วันที่ 5/10/2561

29
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
เครื่องคอมพิวเตอร3 Notebook จํานวน 18 เครื่อง 432,000.00     บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จํากัด 423,720.00         ราคาต่ําสุด 2015/2561 วันที่ 8/10/2561503,649.00



แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย(อม

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

วันที่  31 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

32
การจัดจ$างทําเอกสารผลิตภัณฑ3ค้ําประกันสินเชื่อ จํานวน 600 ชุด ชุดละไม*

เกิน 30 หน$า
8,700.00         8,700.00            

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห$างหุ$นส*วนจํากัด วสุ กdอปป.z 1995 6,516.30         ห$างหุ$นส*วนจํากัด วสุ กdอปป.z 1995 6,516.30            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-501/2561 วันที่ 10/10/2561

33 ผ$าพันคอ จํานวน 90 ผืน 100,000.00     100,000.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
มูลนิธิคณะแพทยศาสตร3จุฬาลงกรณ3 100,000.00      มูลนิธิคณะแพทยศาสตร3จุฬาลงกรณ3 100,000.00         ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-503/2561 วันที่ 10/10/2561

34 เช*าสนามแบดมินตัน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 720.00                          720.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร3ดแบตฯ คณัสนันท3             720.00 คอร3ดแบตฯ คณัสนันท3                720.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-504/2561 วันที่ 10/10/2561

35 นามบัตร จํานวน 1 กล*อง 400.00           400.00               
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว3 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 321.00            บริษัท วัน โอ ไฟว3 ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 321.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-505/2561 วันที่ 10/10/2561

36 โคมไฟฉุกเฉิน แบบหลอด Led 2x9 W.  พร$อมแบตเตอรี่ 12 V.dc 2.9 Ah จํานวน 5,000.00         5,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไบร3ทเทอร3 อิมแพค จํากัด 4,815.00         บริษัท ไบร3ทเทอร3 อิมแพค จํากัด 4,815.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.2-031/2561 วันที่ 11/10/2561

ธงประชาธิปไตย 642.00            ธงประชาธิปไตย 642.00               

ร$านดอกไม$สุรมารี 2,000.00         ร$านดอกไม$สุรมารี 2,000.00            

38 ลูกแบดมินตัน จํานวน 24 หลอด 16,800.00       16,800.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห$างหุ$นส*วนจํากัด กีฬาตรานกแก$ว 16,800.00        ห$างหุ$นส*วนจํากัด กีฬาตรานกแก$ว 16,800.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-507/2561 วันที่ 11/10/2561

39 ผลิตโลโก$ บสย. แบบยางหยอด จํานวน 3,200 ชิ้น 100,000.00     65,056.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบสิกฮอลิเดย3 จํากัด 65,056.00        บริษัท เบสิกฮอลิเดย3 จํากัด 65,056.00           ราคาต่ําสุด 1085/2561 วันที่ 11/10/2561

40 ดีไซน3เว็บไซต3 บสย. จํานวน 1 งาน 40,000.00       40,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ็ทเอ็กส3 จํากัด 35,310.00        บริษัท เอ็ทเอ็กส3 จํากัด 35,310.00           ราคาต่ําสุด 1086/2561 วันที่ 12/10/2561

41
เฟอร3นิเจอร3แบบลอยตัว พร$อมจัดส*ง สํานักงานเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
100,000.00     95,636.60           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โปรแฟล็กซ3 อินเตอร3เนชั่นแนล จํากัด 95,636.60        บริษัท โปรแฟล็กซ3 อินเตอร3เนชั่นแนล จํากัด 95,636.60           ราคาต่ําสุด 2016/2561 วันที่ 17/10/2561

42 ผลิตโปสเตอร3วิสัยทัศน3 และพันธ3กิจ จํานวน 11 แผ*น 6,200.00         6,200.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ3ล$านคํา จํากัด 4,996.90         บริษัท โรงพิมพ3ล$านคํา จํากัด 4,996.90            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-512/2561 วันที่ 18/10/2561

บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท3 อินฟอร3เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด 150,000.00      

บริษัท ฟvนโนเวชั่น (ไทยแลนด3) จํากัด 165,850.00      

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร3เซ็นเตอร3 จํากัด (มหาชน) 1,225.00         บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร3เซ็นเตอร3 จํากัด (มหาชน) 1,225.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-514/2561 วันที่ 19/10/2561

45 กระเช$าผลใม$จํานวน 1 กระเช$า 1,500.00                     1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูDดแลนด3ซุปเปอร3มาร3เก็ต จํากัด          1,463.50 บริษัท ฟูDดแลนด3ซุปเปอร3มาร3เก็ต จํากัด             1,463.50 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-517/2561 วันที่ 19/10/2561

46 เช*าสนามแบดมินตัน ครั้งที่ 3 360.00                          360.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร3ดแบตฯ คณัสนันท3             360.00 คอร3ดแบตฯ คณัสนันท3                360.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-518/2561 วันที่ 19/10/2561

บริษัท สหแสงทองเฟอร3นิเจอร3 จํากัด 1,925,000.00    

บริษัท กรพลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,982,795.42    

37 พวงมาลา จํานวน 1 พวง และขาตั้งพวงมาลา สีน้ําตาล จํานวน 1 อัน 3,000.00                     3,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-506/2561 วันที่ 11/10/2561
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท สหแสงทองเฟอร3นิเจอร3 จํากัด 1,925,000.00       ราคาต่ําสุด บร.092/2561 วันที่ 19/10/2561การจ$างปรับปรุงและตกแต*งสํานักงานเขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2,200,000.00   2,194,000.00       
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส3 

(e-bidding)

47

43
การพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013
150,000.00     157,925.00         

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท3 อินฟอร3เมชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด
150,000.00         ราคาต่ําสุด บร.094/2561 วันที่ 18/10/2561



แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย(อม

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

วันที่  31 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

48 การจัดจ$างบริการบํารุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสาร ระยะเวลา 1 ป. 54,000.00       53,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อบาเคต จํากัด 53,500.00        บริษัท อบาเคต จํากัด 53,500.00           ราคาต่ําสุด บร.095/2561 วันที่ 19/10/2561

บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด 187,250.00      

บริษัท ซีสคอมพ3 คอร3ปอเรชั่น จํากัด 201,160.00      

ห$างหุ$นส*วนจํากัด เคทีพี กรุdป 500,000.00      

ร$านเอกชัย การค$า 625,000.00      

51 การจัดซื้อข$อมูลสําหรับวิเคราะห3นิติบุคคล จํานวน 1 แพ็คเกจ 49,000.00       48,521.83           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บิซิเนส ออนไลน3 จํากัด (มหาชน) 48,521.83        บริษัท บิซิเนส ออนไลน3 จํากัด (มหาชน) 48,521.83           ราคาต่ําสุด 1087/2561 วันที่ 24/10/2561

52 เช*าพื้นที่ส*วนกลางสํานักงานใหญ*ชั้น 16 ชั้น 17 และชั้น 18 ระยะเวลา 2 ป. 168,000.00     168,000.00         
การเช*า

อสังหาริมทรัพย3 

ข$อ 93 (2)

นิติบุคคลอาคารชุด ชาญอิสสระทาวเวอร3 2 167,284.56      นิติบุคคลอาคารชุด ชาญอิสสระทาวเวอร3 2 167,284.56         ราคาต่ําสุด บร.1-009/2561 วันที่ 24/10/2561

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร3เมชั่น ไฮเวย3 จํากัด 190,032.00      

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 320,871.60      

บริษัท ภัทราภรณ3 747 จํากัด 297,567.00      

บริษัท ซี ฟาร3ม*า เซเว*น จํากัด 356,631.00      

บริษัท โอเชียน  กลาส จํากัด (มหาชน) 496,311.48      

บริษัท ปอมมี่  เทรดดิ้ง จํากัด 713,262.00      

กลุ*มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบ$านบางพลวง 308,000.00      

นางสาวฉันทนา   แว*นแก$ว 399,000.00      

57 พวงมาลา จํานวน 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.1-524/2561 วันที่ 29/10/2561

58 กระเช$าผลไม$ จํานวน 7 กระเช$า สําหรับหนังสือพิมพ3ผู$จัดการ 14,000.00       14,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟูDดรีเทล จํากัด สาขาทองหล*อ 13,164.84        บริษัท เซ็นทรัลฟูDดรีเทล จํากัด สาขาทองหล*อ 13,164.84           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-525/2561 วันที่ 29/10/2561

59 ปDาย Mock up จํานวน 9 ปDาย 3,500.00         3,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Hermes Fishery Co.,Ltd 1,540.80         Hermes Fishery Co.,Ltd 1,540.80            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-526/2561 วันที่ 29/10/2561

60
ผลิตสติ๊กเกอร3 วิสัยทัศน3 บสย. พร$อมไดคัท ขนาด 13.1 x 36.8 ซม. 

จํานวน 3 ชิ้น และขนาด 10.6 x 59.4 ซม. จํานวน 3 ชิ้น
1,000.00         1,000.00            

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Hermes Fishery Co.,Ltd 642.00            Hermes Fishery Co.,Ltd 642.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-527/2561 วันที่ 29/10/2561

61 โพสต3-อิท จํานวน 51 แพ็ค 6,000.00         6,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 4,090.13         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 4,090.13            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-529/2561 วันที่ 29/9/2561

ร$านก�วยเตี๋ยวเรือ 220.00            ร$านก�วยเตี๋ยวเรือ 220.00               

ร$านขนมเป.�ยะ โคมแก$ว 960.00            ร$านขนมเป.�ยะ โคมแก$ว 960.00               

คอฟฟ.uเบอรี่ 1,800.00         คอฟฟ.uเบอรี่ 1,800.00            

1091/2561 วันที่ 25/10/2561

ชุดของขวัญสื่อมวลชน จํานวน 150 ชุด 

บริษัท โอเชียน  กลาส จํากัด (มหาชน)

บริษัท ภัทราภรณ3 747 จํากัด 297,567.00         ราคาต่ําสุด 1090/2561 วันที่ 25/10/2561

56 ผลิตกระเปmาเสื่อกก จํานวน 3,000 ใบ และตะกร$าเสื่อกก จํานวน 20 ใบ 310,000.00 353,500.00         

606,272.70         500,000.00ผลิตชุดแก$วน้ํา จํานวน 5,555 ชุด 55

กลุ*มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบ$านบางพลวง 308,000.00         ราคาต่ําสุด 1092/2561 วันที่ 26/10/2561
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

54
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
300,000.00 327,099.00         

บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
496,311.48         ราคาต่ําสุด

187,250.00         ราคาต่ําสุด 2017/2561 วันที่ 22/10/2561

50 ผลิตกระเปmาผ$าลายผ$าขาวม$า จํานวน 6,250 ใบ 500,000.00     562,500.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห$างหุ$นส*วนจํากัด เคทีพี กรุdป 500,000.00         ราคาต่ําสุด 1088/2561 วันที่ 22/10/2561

49 Memory Server ERP เครื่องคอมพิวเตอร3แม*ข*าย จํานวน 2 เครื่อง 188,000.00     194,205.00         

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร3เมชั่น ไฮเวย3 จํากัด 190,032.00         ราคาต่ําสุด บร.093/2561 วันที่ 24/10/2561

ค*ารับรอง62 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-532/2561 วันที่ 29/10/2561
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
3,000.00            3,000.00         

53 การเช*าใช$บริการระบบประชุมทางไกล จํานวน 11 จุด ระยะเวลา 2 ป. 320,871.60     329,346.00         
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)



แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย(อม

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

วันที่  31 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

63 ค*าวัตถุดิบในการทําลูกชุบ 2,000.00         2,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวนัดธิดา  วิเสริฐ 2,000.00         นางสาวนัดธิดา  วิเสริฐ 2,000.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-533/2561 วันที่ 29/10/2561

64 ค*ารับรองผู$บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง 10,000.00       10,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บ$านสามเสน จํากัด 5,065.00         บริษัท บ$านสามเสน จํากัด 5,065.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-534/2561 วันที่ 29/10/2561

65 เช*าอาคารสํานักงานเขตภาคกลาง ระยะเวลา 3 ป. 714,420.00     714,420.00         
การเช*า

อสังหาริมทรัพย3 

ข$อ 93 (2)

นางสาวนันท3นภัส ด*านชัยวิจิตร 714,420.00      นางสาวนันท3นภัส ด*านชัยวิจิตร 714,420.00         ราคาต่ําสุด บร.1-008/2561 วันที่ 29/10/2561

66
การจัดจ$างสํารวจการรับรู$ข$อมูล บสย. ของผู$ประกอบการทั่วไปต*อบรรษัท

ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย*อม ป. 2561
500,000.00     400,000.00         

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 439,800.00      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 439,800.00         ราคาต่ําสุด บร.096/2561 วันที่ 29/10/2561

67 ตรายาง จํานวน 3 อัน 1,500.00         1,500.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด3 ออฟฟvศ ซัพพลาย จํากัด 802.50            บริษัท พรีเมี่ยม แอนด3 ออฟฟvศ ซัพพลาย จํากัด 802.50               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-535/2561 วันที่ 30/10/2561

68 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.1-536/2561 วันที่ 30/10/2561

69 ไส$ปากกา Refill Caran d’Ache สีน้ําเงิน จํานวน 20 ด$าม 10,000.00       10,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอช.เอช.เค. อินเตอร3เทรด จํากัด 8,620.00         บริษัท เอช.เอช.เค. อินเตอร3เทรด จํากัด 8,620.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-537/2561 วันที่ 30/10/2561

70 หนังสือพิมพ3ประจําส*วนกลาง บสย. 1,220.00         1,220.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ*งโรฒณ3บริการ(2525) จํากัด 1,220.00         บริษัท รุ*งโรฒณ3บริการ(2525) จํากัด 1,220.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-538/2561 วันที่ 30/10/2561

นางสายสุนีย3 เกื้อแก$ว 200,000.00      

เว็บไซต3 ลาซาด$า 225,000.00      
71 ข$าวซ$อมมือสังข3หยด บรรจุถุงสุญญากาศ พร$อมจัดส*ง จํานวน 3,000 ถุง 200,000.00     212,500.00         นางสายสุนีย3 เกื้อแก$ว 200,000.00         ราคาต่ําสุด 1093/2561 วันที่ 30/10/2561

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)


