
แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

1 เทอร)โมมิเตอร) ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 4 อัน 1,520.00         1,520.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไธรวิ่ง โกร)ว จํากัด 400.00            บริษัท ไธรวิ่ง โกร)ว จํากัด 400.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-594/2561 วันที่ 3/12/2561

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู?ดแลนด)ซุปเปอร)มาร)เก็ต จํากัด 1,491.25         บริษัท ฟู?ดแลนด)ซุปเปอร)มาร)เก็ต จํากัด 1,491.25            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-595/2561 วันที่ 3/12/2561

3 หลอดไฟ LED จํานวน 36 หลอด 2,800.00                     2,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร)เนชั่นแนล จํากัด          2,772.00 บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร)เนชั่นแนล จํากัด             2,772.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-596/2561 วันที่ 3/12/2561

4 แบตโทรศัพท) จํานวน 2 ก$อน 200.00           200.00               
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ลาวา อินเตอร)เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 128.40            บริษัท ลาวา อินเตอร)เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 128.40               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-598/2561 วันที่ 3/12/2561

5 เฟอร)นิเจอร)แบบลอยตัว สํานักงานเขตภาคใต$ตอนบน        36,700.00            36,700.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$าน โงHวซHงหลี เฟอร)นิเจอร) (2001)         36,700.00 ร$าน โงHวซHงหลี เฟอร)นิเจอร) (2001)            36,700.00 ราคาต่ําสุด 2023/2561 วันที่ 4/12/2561

6 นามบัตร จํานวน 2 กลHอง 800.00           428.00               
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว) ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 428.00            บริษัท วัน โอ ไฟว) ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 428.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-600/2561 วันที่ 6/12/2561

7 บัตร Gift Voucher 50,000.00       50,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สเวนเซHนส) (ไทย) จํากัด 50,000.00        บริษัท สเวนเซHนส) (ไทย) จํากัด 50,000.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-601/2561 วันที่ 6/12/2561

8 สร$อยคอทองคํา 1 สลึง จํานวน 3 เส$น 17,000.00       17,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ห$างทองบ$วนฮั่วล$ง (เยาวราช) จํากัด 16,800.00        บริษัท ห$างทองบ$วนฮั่วล$ง (เยาวราช) จํากัด 16,800.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-602/2561 วันที่ 6/12/2561

9 บัตรรับประทานอาหาร มูลคHา 500 บาท จํานวน 120 ใบ        60,000.00            60,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู?ดแพชชั่น จํากัด         60,000.00 บริษัท ฟู?ดแพชชั่น จํากัด            60,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-603/2561 วันที่ 6/12/2561

10 รองเท$าสําหรับพนักงานบริการ จํานวน 1 คน          1,000.00             1,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)          1,212.00 บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)             1,212.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-604/2561 วันที่ 6/12/2561

11 คHารับรอง          2,000.00             2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ครัวมัณฑนา 378.00            ครัวมัณฑนา 378.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-605/2561 วันที่ 6/12/2561

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 30,000.00        บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 30,000.00           

บริษัท บีกซี ซูเปอร)เซ็นเตอร) จํากัด (มหาชน) 43,000.00        บริษัท บีกซี ซูเปอร)เซ็นเตอร) จํากัด (มหาชน) 43,000.00           

บริษัท ฟลอรินตอล คอร)ปอเรชั่น จํากัด 325.00            บริษัท ฟู?ดแลนด)ซุปเปอร)มาร)เก็ต จํากัด 1,500.00            

บริษัท สกายลักค) จํากัด 1,465.00         บริษัท สกายลักค) จํากัด 1,465.00            

14 ยาประจําสํานักงาน  จํานวน 20 รายการ 22,500.00       22,500.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สําโรงเภสัช จํากัด 4,863.15         บริษัท สําโรงเภสัช จํากัด 4,863.15            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-608/2561 วันที่ 6/12/2561

15 การจ$างเหมาปรับปรุง ตHอเติมห$องทํางานสํานักเขตภาคใต$ตอนบน 65,000.00 61,150.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านศิลปWเจริญ 61,150.50 ร$านศิลปWเจริญ 61,150.50 ราคาต่ําสุด 1102/2561 วันที่ 7/12/2561

16 เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 11 รายการ 15,400.00       12,672.01           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอส.เอส.ฟอร)จูนเทรด จํากัด 12,672.01        บริษัท เอส.เอส.ฟอร)จูนเทรด จํากัด 12,672.01           ราคาต่ําสุด 1103/2561 วันที่ 7/12/2561

บัตร Gift Voucher12

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-607/2561 วันที่ 6/12/2561
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
4,500.00            4,500.00         13 คHารับรอง

ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-606/2561 วันที่ 6/12/2561
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
73,000.00           73,000.00       

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย*อม

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

วันที่  28 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561



แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย*อม

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

วันที่  28 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

17 ระบบใบจHายเงินเดือน E-PaySlip 24,000.00       20,758.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จํากัด 20,758.00        บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จํากัด 20,758.00           ราคาต่ําสุด 2024/2561 วันที่ 7/12/2561

 คHาถHายเอกสารขาว-

ดํา 0.37 บาท/แผHน

 คHาถHายเอกสารสีทุก

ขนาด 4.28 บาท/แผHน

 คHาถHายเอกสารขาว-

ดํา 0.40 บาท/แผHน

 คHาถHายเอกสารสีทุก

ขนาด 4.80 บาท/แผHน

กระดาษถHายเอกสารสี จํานวน 30 แพ็ค

เทปลบคําผิด 20 อัน

20 กระเช$าผลไม$ จํานวน 6 กระเช$า 12,000.00       12,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซิตี้มอลล) กรุ_ป จํากัด 11,490.00        บริษัท ซิตี้มอลล) กรุ_ป จํากัด 11,490.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-613/2561 วันที่ 11/12/2561

21 คHารับรอง 2,000.00         2,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ครัวมัณฑนา 1,548.00         ครัวมัณฑนา 1,548.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-614/2561 วันที่ 11/12/2561

22 ตรายาง จํานวน 2 อัน 2,000.00         2,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด) ออฟฟ`ศ ซัพพลาย จํากัด 599.20            บริษัท พรีเมี่ยม แอนด) ออฟฟ`ศ ซัพพลาย จํากัด 599.20               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-615/2561 วันที่ 11/12/2561

23
แผHน CD จํานวน 50 แผHน แผHน DVD จํานวน 50 แผHน ซองใสHแผHน 

CD/DVD จํานวน 100 ซองและปากกาเขียนแผHน CD สีน้ําเงินจํานวน 4 

ด$าม

2,000.00                     2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร$านยูนิซิกแนล             455.00 ร$านยูนิซิกแนล                455.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-616/2561 วันที่ 11/12/2561

24 โทรศัพท)มือถือ จํานวน 1 เครื่อง 30,000.00       30,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เดอะมอลล) กรุ_ป จํากัด 29,900.00 บริษัท เดอะมอลล) กรุ_ป จํากัด 29,900.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.2-041/2561 วันที่ 11/12/2561

25 นามบัตร จํานวน 5 กลHอง          2,200.00             2,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว) ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด          1,391.00 บริษัท วัน โอ ไฟว) ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด             1,391.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-617/2561 วันที่ 12/12/2561

26 การจ$างเหมาปรับปรุง ตHอเติมห$องทํางานสํานักเขตภาคเหนือตอนบน 68,000.00       68,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ชลสิทธิ์ ดีไซน) จํากัด 68,000.00        บริษัท ชลสิทธิ์ ดีไซน) จํากัด 68,000.00           ราคาต่ําสุด 1104/2561 วันที่ 12/12/2561

ผลิตป?ายไวนิล ขนาดประมาณ 4.8 x 1.8 เมตร จํานวน 1 ป?าย 3,000.00         3,000.00            ร$าน พี.เจ.กราฟฟ`ก 1,177.00 ร$าน พี.เจ.กราฟฟ`ก 1,177.00

เชHารถตู$ พร$อมคนขับไมHรวมน้ํามันเชื่อเพลิง จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 1 วัน 2,000.00         2,000.00            นายสุทธิพงษ) เสนาคง 2,000.00         นายสุทธิพงษ) เสนาคง 2,000.00            

28
การจ$างเหมาบริการโยกย$ายสับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท) IP phone  

ภายในสํานักงานใหญH บสย.
         2,200.00             2,140.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โฟร)สตาร) เนทเวอร)ค จํากัด 2,140.00         บริษัท โฟร)สตาร) เนทเวอร)ค จํากัด 2,140.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-620/2561 วันที่ 13/12/2561

บริษัท  นุกิ เน็ตเวิร)ค จํากัด

8,300.00         

ราคาต่ําสุด บร.102/2561 วันที่ 7/12/256118
การเชHาเครื่องถHายเอกสารดิจิตอลมัลติฟfงก)ชั่น จํานวน 2 เครื่อง 

ระยะเวลาตั้งแตHวันที่ 21 มกราคม – 23 ตุลาคม 2562
360,000.00     

 คHาถHายเอกสารสีทุก

ขนาด 4.28 บาท/แผHน

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ) (ประเทศไทย) จํากัด

 คHาถHายเอกสารขาว-ดํา 

0.37 บาท/แผHน

 คHาถHายเอกสารสีทุก

ขนาด 4.28 บาท/แผHน

บร.จซ.1-611/2561 วันที่ 11/12/2561

บร.จซ.1-619/2561 วันที่ 13/12/2561
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
27 ราคาต่ําสุด

7,164.93         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 7,164.93            ราคาต่ําสุด19 7,164.93            
เฉพาะเจาะจง 

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

 คHาถHายเอกสารขาว-ดํา 

0.37 บาท/แผHน
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ) (ประเทศไทย) จํากัด



แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
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ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ$าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ$าง ผู$เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู$ได$รับการคัดเลือกและราคา

วันที่  28 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

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

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู?ดแลนด)ซุปเปอร)มาร)เก็ต จํากัด 1,499.50         บริษัท ฟู?ดแลนด)ซุปเปอร)มาร)เก็ต จํากัด 1,499.50            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-621/2561 วันที่ 13/12/2561

30 คHารับรอง 15,000.00       15,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน ทรี ฮิลล) จํากัด 4,210.00         บริษัท วัน ทรี ฮิลล) จํากัด 4,210.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-623/2561 วันที่ 14/12/2561

31
น้ําดื่ม ขนาด 350 ml. จํานวน 180 ขวด และน้ําดื่ม ขนาด 600 ml. 

จํานวน 240 ขวด
3,400.00         3,400.00            

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีพี ออล) จํากัด (มหาชน) 2,080.00         บริษัท ซีพี ออล) จํากัด (มหาชน) 2,080.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-624/2561 วันที่ 14/12/2561

32 การจ$างเหมารถขนสHง รวมน้ํามันเชื้อเพลิง 38,000.00       38,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายคนิจ  แผHนดิน 38,000.00        นายคนิจ  แผHนดิน 38,000.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-625/2561 วันที่ 14/12/2561

33 ผงหมึก จํานวน 1 รายการ          9,000.00             8,346.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ.เค.ออฟฟ`ต ซัพพลาย จํากัด 8,346.00         บริษัท เอ.เค.ออฟฟ`ต ซัพพลาย จํากัด 8,346.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-626/2561 วันที่ 14/12/2561

34
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังพร$อมอุปกรณ) รวมติดตั้ง สําหรับสํานักงาน

เขตภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 1 เครื่อง
22,000.00 21,400.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดีโปรฟ`ต ซัพพลาย จํากัด 21,400.00        บริษัท ดีโปรฟ`ต ซัพพลาย จํากัด 21,400.00           ราคาต่ําสุด 2025/2561 วันที่ 14/12/2561

35
การจัดจ$างทําเอกสารผลิตภัณฑ)ค้ําประกันสินเชื่อ จํานวน 250 ชุด ชุดละไมH

เกิน 20 หน$า
2,500.00         2,500.00            

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห$างหุ$นสHวนจํากัด วสุ ก_อปปij 1995 1,872.50         ห$างหุ$นสHวนจํากัด วสุ ก_อปปij 1995 1,872.50            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-627/2561 วันที่ 17/12/2561

36 นามบัตร จํานวน 3 กลHอง 1,200.00         963.00               
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว) ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 963.00            บริษัท วัน โอ ไฟว) ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 963.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-628/2561 วันที่ 17/12/2561

37 แจกันดอกไม$สด จํานวน 2 อัน 3,000.00         3,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร)) จํากัด 3,000.00         บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร)) จํากัด 3,000.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-629/2561 วันที่ 17/12/2561

38 ซHอมแซมเปลี่ยนอะไหลH LCD Cover สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร) Notebook 4,300.00         4,280.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อเมริกานHา คอมพิวเตอร) ซีสเต็ม จํากัด 4,280.00         บริษัท อเมริกานHา คอมพิวเตอร) ซีสเต็ม จํากัด 4,280.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-630/2561 วันที่ 18/12/2561

39 หนังสือพิมพ)ประจําสHวนกลาง บสย. ประจําเดือนมกราคม 2562 1,270.00         1,270.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุHงโรฒณ)บริการ (2025) จํากัด 1,270.00         บริษัท รุHงโรฒณ)บริการ (2025) จํากัด 1,270.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-631/2561 วันที่ 18/12/2561

40 ตรายาง จํานวน 3 อัน 1,200.00         1,200.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด) ออฟฟ`ศ ซัพพลาย จํากัด 984.40            บริษัท พรีเมี่ยม แอนด) ออฟฟ`ศ ซัพพลาย จํากัด 984.40               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-632/2561 วันที่ 18/12/2561

41 ผลิตใบเสร็จรับเงิน จํานวน 75,000 ใบ 75,000.00       60,187.50           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดาต$าโปรดักส) ทอปปfง ฟอร)ม จํากัด 60,187.50        บริษัท ดาต$าโปรดักส) ทอปปfง ฟอร)ม จํากัด 60,187.50           ราคาต่ําสุด 1105/2561 วันที่ 18/12/2561

42
การจ$างเหมาซHอมแซมกลHองป?ายฟาร)เซีย หน$าสํานักงานเขตภาคเหนือ

ตอนบน
14,200.00       14,124.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ลานนาดีไซน) 26 จํากัด 14,124.00        บริษัท ลานนาดีไซน) 26 จํากัด 14,124.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-633/2561 วันที่ 19/12/2561

บริษัท ไทยเร$นท)อะคาร) คอร)ปอเรชั่น จํากัด 10,169,280.00

บริษัท ที.เค.วาย. ลีสซิ่ง จํากัด 11,016,000.00

บริษัท กรุงไทยคาร)เร$นท) แอนด) ลีส จํากัด (มหาชน) 11,145,762.00

บริษัท ช. พัฒนาคาร)เรนท) จํากัด 13,770,000.00

บริษัท เบสท) อินเวสติเกชั่น จํากัด 13,860,000.00

ราคาต่ําสุด บร.103/2561 วันที่ 20/12/2561

วิธีประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส) 

(e-bidding)

14,983,650.0043 บริษัท ไทยเร$นท)อะคาร) คอร)ปอเรชั่น จํากัด 10,169,280.00
การเชHารถยนต)นั่งแบบอเนกประสงค)ประจําสํานักงานเขต จํานวน 9 คัน 

ระยะเวลา 60 เดือน
11,340,000.00



แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย*อม

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

วันที่  28 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

บริษัท สยามราชธานี จํากัด 5,464,704.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด 5,652,887.04

45
หลอดดูดเครื่องดื่ม จํานวน 10 แพ็ค และแก$วกระดาษแบบมีหูจับ จํานวน 

10 แพ็ค
1,700.00         1,190.05            

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 1,190.05         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 1,190.05            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-634/2561 วันที่ 20/12/2561

46
แพ็คเกจสําหรับการลงประกาศรับสมัครพนักงาน ผHานอินเทอร)เน็ต จํานวน

ไมHน$อยกวHา 20 ตําแหนHง
49,755.00       49,755.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท จัดหางาน จ_อบส) ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด 49,755.00        บริษัท จัดหางาน จ_อบส) ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด 49,755.00           ราคาต่ําสุด 1107/2561 วันที่ 21/12/2561

47
การจ$างเหมาซHอมแซมกลHองป?ายฟาร)เซีย หน$าสํานักงานเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลHาง 2
17,000.00       16,585.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โนนไทยศิลปW กรุ_ป จํากัด 16,585.00 บริษัท โนนไทยศิลปW กรุ_ป จํากัด 16,585.00 ราคาต่ําสุด 1108/2561 วันที่ 21/12/2561

48 คHาเชHาสนามแบตมินตันประจําเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1-3 1,080.00                     1,080.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร)ดแบตฯ คณัสนันท)          1,080.00 คอร)ดแบตฯ คณัสนันท)             1,080.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-642/2561 วันที่ 24/12/2561

49 กระเช$าผลไม$ จํานวน 11 กระเช$า 22,000.00       22,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซิตี้มอลล) กรุ_ป จํากัด 15,147.00        บริษัท ซิตี้มอลล) กรุ_ป จํากัด 15,147.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-643/2561 วันที่ 24/12/2561

50 นามบัตร จํานวน 1 กลHอง 300.00           214.00               
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว) ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 214.00            บริษัท วัน โอ ไฟว) ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด 214.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-645/2561 วันที่ 24/12/2561

51 การจ$างเหมาซHอมแซมกลHองป?ายฟาร)เซีย หน$าสํานักงานเขตภาคใต$ตอนบน 21,000.00 20,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
วิสุทธีศิลปW 20,000.00        วิสุทธีศิลปW 20,000.00           ราคาต่ําสุด 1106/2561 วันที่ 24/12/2561

52 การจ$างเหมาซHอมแซมกลHองป?ายฟาร)เซีย หน$าสํานักงานเขตภาคกลาง 11,000.00       10,432.50           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ธีรศิลป ดีไซน) แอนด) แอดเวอร)ไทซิ่ง จํากัด 10,432.50 บริษัท ธีรศิลป ดีไซน) แอนด) แอดเวอร)ไทซิ่ง จํากัด 10,432.50 ราคาต่ําสุด 1109/2561 วันที่ 24/12/2561

53 การจ$างเหมาซHอมแซมกลHองป?ายฟาร)เซีย หน$าสํานักงานเขตภาคตะวันตก 17,000.00 14,445.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ริญญา กราฟฟ`ค จํากัด 14,445.00        บริษัท ริญญา กราฟฟ`ค จํากัด 14,445.00           ราคาต่ําสุด 1110/2561 วันที่ 24/12/2561

54 เชHาสนามฟุตบอล 2,250.00         2,250.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม$นท) จํากัด 2,250.00         บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม$นท) จํากัด 2,250.00            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-649/2561 วันที่ 25/12/2561

55 ผลิตป?าย Mock Up จํานวน 1 อัน 3,000.00         3,000.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Hermes Fishery Co.,Ltd 481.50            Hermes Fishery Co.,Ltd 481.50               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-650/2561 วันที่ 25/12/2561

56 กระดานไวท)บอร)ด จํานวน 1 อัน          6,200.00             6,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เจเค สยาม เฟอร)นิเจอร) จํากัด          6,195.30 บริษัท เจเค สยาม เฟอร)นิเจอร) จํากัด             6,195.30 ราคาต่ําสุด บร.จซ.2-044/2561 วันที่ 25/12/2561

57 อุปกรณ)เครื่องปรับอากาศ พร$อมล$างระบบเครื่องปรับอากาศ ชั้น 18 โซน F 18,100.00 18,029.50           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สตาร)ลิ้งค) (ประเทศไทย) จํากัด 18,029.50        บริษัท สตาร)ลิ้งค) (ประเทศไทย) จํากัด 18,029.50           ราคาต่ําสุด 1111/2561 วันที่ 25/12/2561

58
แบบทดสอบ Personality and Job Preferences Inventory สําหรับผู$

ทดสอบ 90 คน จํานวน 1 แพ็คเกจ
48,150.00       48,150.00           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จํากัด 48,150.00 บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จํากัด 48,150.00 ราคาต่ําสุด 1112/2561 วันที่ 25/12/2561

วิธีประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส) 

(e-bidding)

5,464,704.00 ราคาต่ําสุด บร.104/2561 วันที่ 20/12/2561บริษัท สยามราชธานี จํากัด44

การจ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต)ประจําสํานักงานใหญHสHวนกลาง 

ฝzายบริหารสํานักงาน ฝzายติดตามหนี้และดําเนินคดี ฝzายกิจการสาขา 1 

และฝzายกิจการสาขา 2 จํานวน 16 อัตรา ระยะเวลา 24 เดือน

5,989,000.00 5,908,454.40



แบบ สขร.1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข$อตกลงในการซื้อหรือจ$าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย*อม

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

วันที่  28 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

59 คHาเชHาสนามแบตมินตันประจําเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 4 360.00                          360.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
คอร)ดแบตฯ คณัสนันท)             360.00 คอร)ดแบตฯ คณัสนันท)                360.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-651/2561 วันที่ 26/12/2561

60 ถุงมือโกล) จํานวน 1 อัน 1,050.00         1,050.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร)ต คอมเพล็กซ) จํากัด 995.00            บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร)ต คอมเพล็กซ) จํากัด 995.00               ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-652/2561 วันที่ 26/12/2561

61 ธงชาติแบบตั้งโต_ะของประเทศตHางๆพร$อมเสาธง จํานวน 9 รายการ 3,500.00         3,402.60            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพ)ล$านคํา จํากัด 3,402.60         บริษัท โรงพิมพ)ล$านคํา จํากัด 3,402.60            ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-653/2561 วันที่ 26/12/2561

ซุ$มอาหารสําหรับจัดเลี้ยง จํานวน 1 ซุ$ม 20,000.00 20,000.00 นายธวัชชัย  มูลรังษี 20,000.00 นายธวัชชัย  มูลรังษี 20,000.00

บัตรของขวัญ มูลคHารวม 30,000.00 บาท 30,000.00 30,000.00 บริษัท เซ็นทรัล เพย)เม$นท) จํากัด 30,000.00 บริษัท เซ็นทรัล เพย)เม$นท) จํากัด 30,000.00

63
ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการ (Oerating System) รุHน Microsoft 

Windows 10 Pro. จํานวน 6 Licenses
49,200.00       49,177.20           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอ็นเตอร)ไพรส) โซลูชั่นส) จํากัด         49,177.20 บริษัท วัน เอ็นเตอร)ไพรส) โซลูชั่นส) จํากัด            49,177.20 ราคาต่ําสุด 2026/2561 วันที่ 26/12/2561

64 ชุดโต_ะหมูHบูชาไม$อัดสัก จํานวน 1 ชุด และตู$ลิ้นชักไม$อัดสัก จํานวน 1 ชุด 44,500.00       44,298.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สหแสงทอง เฟอร)นิเจอร) จํากัด 44,298.00 บริษัท สหแสงทอง เฟอร)นิเจอร) จํากัด 44,298.00 ราคาต่ําสุด 2027/2561 วันที่ 27/12/2561

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร)จี จํากัด 485,352.00

บริษัท เอ็กซ)เซลซิเออร) ซัพพลายส) จํากัด 572,022.00

บริษัท สหแสงทองเฟอร)นิเจอร) จํากัด 1,370,000.00    

บริษัท กรพลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,398,717.85    
66 การจ$างปรับปรุงและตกแตHงสํานักงานเขตภาคเหนือตอนลHาง     1,500,000.00   1,400,000.00       บริษัท สหแสงทองเฟอร)นิเจอร) จํากัด

ราคาต่ําสุด บร.106/2561 วันที่ 27/12/2561

วิธีประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส) 

(e-bidding)

1,370,000.00       ราคาต่ําสุด

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บร.105/2561 วันที่ 28/12/2561

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร)จี จํากัด 485,352.0065 กระดาษถHายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม จํานวน 5,400 รีม 490,000.00     485,352.00

62
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ.1-655/2561 วันที่ 26/12/2561


