
แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อ/จัดจ�าง

 วงเงินที่จะซื้อ/จ�าง 

(บาท)

 ราคากลาง

(บาท)

วิธีการ

จัดซื้อ/จัดจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข�อตกลงในการ

ซื้อ/จ�าง

1 จ
างล�ามพร
อมอุปกรณ� 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.แทรนเซนต�           35,310.00 บจก.แทรนเซนต�          35,310.00 เป+นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#65/2561

ลว.3 ก.ย.61

2 จ
างทําสื่อประชาสัมพันธ�พิธีลงนามบันทึกข
อตกลง

ความร�วมมือการพัฒนาข
อมูลกลางฯ

13,700.00 13,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โชว� บิซ อีเวนท�           13,700.00 บจก.โชว� บิซ อีเวนท�          13,700.00 เป+นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#66/2561

ลว.4 ก.ย.61

3 ซื้อหมึกพิมพ�สําหรับศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

จํานวน 4 รายการ

99,000.00 99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟทีก
า           98,563.05 บจก.โฟทีก
า          98,563.05 เป+นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#67/2561

ลว.6 ก.ย.61

4 จ
างทําสื่อประชาสัมพันธ�ในรูปแบบแผ�นพับ สําหรับ

ศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร

99,000.00 99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.เคิร�นนิ่ง แมท

เทอร�ส

          98,975.00 บจก.เคิร�นนิ่ง แมท

เทอร�ส

         98,975.00 เป+นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#68/2561

ลว.18 ก.ย.61

5 จ
างการเช�ารถโดยสารขนาดกลางพร
อมพนักงานขับรถ 

ระหว�างวันที่ 5 - 8 ก.ย.61

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.ทรัพย�เจริญ แทร

เวล (2007)

          36,500.00 หจก.ทรัพย�เจริญ 

แทรเวล (2007)

         36,500.00 เป+นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#69/2561

ลว.18 ก.ย.61

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกันยายน 2561

หน.วยงาน สํานักงานส.งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา
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แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อ/จัดจ�าง

 วงเงินที่จะซื้อ/จ�าง 

(บาท)

 ราคากลาง

(บาท)

วิธีการ

จัดซื้อ/จัดจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข�อตกลงในการ

ซื้อ/จ�าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกันยายน 2561

หน.วยงาน สํานักงานส.งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

6 ซื้อตู
นิรภัยล็อกรหัสหมุน ปNองกันอัคคีภัยฯ 

จํานวน 5 ตู


183,000.00 183,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.อินฟOนิตี้ ออฟฟOต 

ซัพพลาย

บจก.บางกอกลักกื้เซฟ

บจก.ธนรักษ� โกลด�เด
น 

เซฟ

บจก.เอส.วี.เค เซฟฯ

 176,550.00

181,900.00

182,970.00

176,550.00 

บจก.อินฟOนิตี้ ออฟ

ฟOต ซัพพลาย

176,550.00        เสนอราคาต่ําสุดและให


เงื่อนไขการชําระเงิน 30 

วัน

ใบสั่งซื้อ#70/2561

ลว.7 ก.ย.61

7 จ
างทําเสื้อโปโลเพื่อประชาสัมพันธ�โครงการศูนย�

ให
บริการ SME ครบวงจร

98,000.00 98,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.เจลินดา โปรดักท�           97,305.80 บจก.เจลินดา โปร

ดักท�

         97,305.80 เป+นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#71/2561

ลว.7 ก.ย.62

8 ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร

 จํานวน 12 รายการ

85,000.00 85,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย� เซ็น

เตอร�

          82,760.22 บจก.กลชาญวิทย� 

เซ็นเตอร�

         82,760.22 เป+นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#72/2561

ลว.13 ก.ย.62

9 จ
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานโครงการศึกษาการ

ประเมินมูลค�าทางเศรษฐกิจสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย�อม

3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ก)

ม.เกษตรศาสตร�       2,980,000.00 ม.เกษตรศาสตร� 2,980,000.00     เป+นการจ
างที่ใช
ทั้งวิธี

ประกาศเชิญชวนทั่วไป

และวิธีคัดเลือก หรือใช
วิธี

คัดเลือกแล
วแต�ไม�มีผู
ยื่น

ข
อเสนอ หรือข
อเสนอนั้น

ไม�ได
รับการคัดเลือก

สสว.2561/09-01

ลว.13 ก.ย.61

10 ซื้อเครื่องสแกนเนอร� จํานวน 2 เครื่อง 69,000.00 69,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.คอนเซ็ปท� 

โซลูชั่นส�

          68,480.00 บจก.คอนเซ็ปท� 

โซลูชั่นส�

         68,480.00 เป+นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#74/2561

ลว.18 ก.ย.61
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แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อ/จัดจ�าง

 วงเงินที่จะซื้อ/จ�าง 

(บาท)

 ราคากลาง

(บาท)

วิธีการ

จัดซื้อ/จัดจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข�อตกลงในการ

ซื้อ/จ�าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกันยายน 2561

หน.วยงาน สํานักงานส.งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

11 ซื้อเครื่องบันทึกเวลา จํานวน 4 เครื่อง 73,830.00            73,830.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ไมโอนิคส� โซลูชั่น 73,830.00          บจก.ไมโอนิคส� 

โซลูชั่น

73,830.00         เป+นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#75/2561

ลว.18 ก.ย.61

12 จ
างทํานามบัตรผู
บริหาร ฝตป(คก) (คุณวีรนุช 

ชั้นอินทร�งาม)

500.00                 500.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ�

481.50              หจก.เพชรพลอย

การพิมพ�

481.50             เป+นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#76/2561

ลว.18 ก.ย.61

13 ซื้อตู
เอกสารสํานักงานฯ จํานวน 10 ตู
 60,000.00            60,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.อาร� เอส บี 

เฟอร�นิเจอร�

50,183.00          บจก.อาร� เอส บี 

เฟอร�นิเจอร�

50,183.00         เป+นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#77/2561

ลว.18 ก.ย.61

14 จ
างทํานามบัตรผู
บริหารและเจ
าหน
าที่สํานักงานฯ 2,500.00              2,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ�

2,407.50            หจก.เพชรพลอย

การพิมพ�

2,407.50           เป+นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#78/2561

ลว.20 ก.ย.61

15 ซื้อหนังสือพิมพ�สํานักงานฯ ระหว�างวันที่ 1 ต.ค.61 -30

 ก.ย.62

52,950.00            52,950.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.รุ�งโรฒน�บริการ

(2525)

52,950.00          บจก.รุ�งโรฒน�บริการ

(2525)

52,950.00         เป+นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#79/2561

ลว.21 ก.ย.61
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แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อ/จัดจ�าง

 วงเงินที่จะซื้อ/จ�าง 

(บาท)

 ราคากลาง

(บาท)

วิธีการ

จัดซื้อ/จัดจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข�อตกลงในการ

ซื้อ/จ�าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกันยายน 2561

หน.วยงาน สํานักงานส.งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

16 ซื้อน้ําดื่มเพื่อใช
ในสํานักงาน 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 113,000.00           113,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.เอ แอนด� เอ รุ�ง

โอฬาร

        113,000.00 บจก.เอ แอนด� เอ รุ�ง

โอฬาร

        113,000.00 เป+นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน�าย 

ก�อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม�เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2561/09-02

ลว.21 ก.ย.61

17 จ
างดําเนินการผลิตวีดิทัศน�แนะนําองค�กรฯ 150,000.00           150,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.นิกกี้ สตูดิโอ โปร

ดักชั่น

149,800.00        บจก.นิกกี้ สตูดิโอ 

โปรดักชั่น

149,800.00        เป+นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน�าย 

ก�อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม�เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#80/2561

ลว.24 ก.ย.61

18 ซื้อข
อมูลเศรษฐกิจมหภาค 1,272,000.00        1,271,160.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ค)

บจก.ซีอีไอซี ดาต
า 

(ประเทศไทย)

1,271,160.00      บจก.ซีอีไอซี ดาต
า 

(ประเทศไทย)

1,271,160.00     การจัดซื้อพัสดุที่มี

ผู
ประกอบการซึ่งมี

คุณสมบัติโดยตรงเพียงราย

เดียวฯ

ใบสั่งซื้อ#81/2561

ลว.25 ก.ย.61

19 ซื้อครุภัณฑ�ระบบสํารองข
อมูลเครื่องแม�ข�ายและข
อมูล

สารสนเทศระยะไกลพร
อมติดตั้ง ซื้อครุภัณฑ� Printer 

และเครื่องฉายโปรเจคเตอร�

1,636,000.00        1,636,000.00        วิธีคัดเลือก 

ม.56 (1) (ก)

1. บจก.ดับบลิว ทีซี 

คอมพิวเตอร�

2. บจก.เอ็นทีที คอม

มิวนิเคชั่นส� (ประเทศ

ไทย)

 1,622,227.00

1,611,099.00 

บจก.ดับบลิว ทีซีฯ 1,622,227.00     เป+นผู
ผ�านเกณฑ�ด
านเทคนิค สสว.2561/09-03

ลว.25 ก.ย.61
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แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อ/จัดจ�าง

 วงเงินที่จะซื้อ/จ�าง 

(บาท)

 ราคากลาง

(บาท)

วิธีการ

จัดซื้อ/จัดจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข�อตกลงในการ

ซื้อ/จ�าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกันยายน 2561

หน.วยงาน สํานักงานส.งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

20 เช�าเครื่องถ�ายเอกสาร จํานวน 6 เครื่อง 1 ต.ค.61 - 30

 ก.ย.62

600,000.00           600,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (จ)

บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ� 

(ประเทศไทย)

0.44 บาท/แผ�น บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ� 

(ประเทศไทย)

0.44 บาท/แผ�น เป+นพัสดุที่ได
ทําการจัดซื้อ

จัดจ
างไว
ก�อนแล
ว และมี

ความจําเป+นต
องทําการ

จัดซื้อจัดจ
างเพิ่มเติมเพื่อ

ความสมบูรณ�ต�อเนื่องใน

การใช
พัสดุนั้น

สสว.2561/09-04

ลว.28 ก.ย.61
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