
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
างที่ปรึกษาดําเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3,100,000.00 3,100,000.00 วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

ม.ศิลปากร

บจก.ศูนย1กฎหมาย

ธุรกิจอินเตอร1เนชั่นแนล

 ไม6ผ6านคุณสมบัติ

3,051,950.00

บจก.ศูนย1กฎหมาย

ธุรกิจอินเตอร1เนชั่น

แนล

3,051,950.00     ได
รับคะแนนด
านเทคนิค

ผ6านเกณฑ1ที่กําหนดไว


สสว.2562/02-01

ลว.7 ก.พ.62

2 ซื้อกระดาษถ6ายเอกสารของสํานักงาน จํานวน 2 

รายการ

75,000.00            75,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร1จี

74,942.80          บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร1จี

74,942.80         เปFนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน6าย 

ก6อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม6เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#7/2562

ลว.8 ก.พ.62

3 จ
างดําเนินงานบํารุงรักษาระบบบริหารเครื่อง

คอมพิวเตอร1 สตาร1แคท 2013

128,000.00           128,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.มอสกี้ คอร1

ปอเรชั่น

128,000.00        บจก.มอสกี้ คอร1

ปอเรชั่น

128,000.00        เปFนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน6าย 

ก6อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม6เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2562/02-02

ลว.8 ก.พ.62

4 จ
างที่ปรึกษาดําเนินการจัดทําการพัฒนาเครื่องมือและ

ตัวชี้วัดการประมาณการทางเศรษฐกิจของ SME

3,000,000.00        3,000,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

ม.ขอนแก6น

บจก.โบลลิเกอร1ฯ

สวค.

บจก.เอ็กเซลเลนท1ฯ

 2,900,000.00

2,891,214.70

3,000,000.00

3,000,000.00 

บจก.เอ็กเซลเลนท1 

บิสเนส แมเนจเม
นท1

3,000,000.00     ได
รับคะแนนด
านเทคนิค

สูงที่สุด

สสว.2562/02-03

ลว.8 ก.พ.62

5 จ
างทํานามบัตรผู
บริหารฯ 4,815.00              4,815.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอย

การพิมพ1

4,815.00            หจก.เพชรพลอย

การพิมพ1

4,815.00           เปFนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน6าย 

ก6อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม6เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#8/2562

ลว.11 ก.พ.62

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกุมภาพันธ- 2562

หน1วยงาน สํานักงานส1งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย1อม (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�างในรอบเดือนกุมภาพันธ- 2562

หน1วยงาน สํานักงานส1งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย1อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

6 จ
างล6ามพร
อมอุปกรณ1 100,000.00           70,620.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.แทรนเซนต1 70,620.00          บจก.แทรนเซนต1 70,620.00         เปFนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน6าย 

ก6อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม6เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#9/2562

ลว.18 ก.พ.62

7 จ
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานโครงการศึกษาการ

ประเมินมูลค6าทางเศรษฐกิจสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย6อม

4,007,000.00        4,007,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

บจก.โบลลิเกอร1ฯ

ม.ธรรมศาสตร1

ม.เกษตรศาสตร1

TDRI

 3,774,000.00

3,970,000.00

3,911,000.00

4,007,000.00 

บจก.โบลลิเกอร1 

แอนด1 คอมพานี 

(ประเทศไทย)

3,774,000.00     ได
รับคะแนนด
านเทคนิค

สูงที่สุด

สสว.2562/02-04

ลว.21 ก.พ.62

8 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัว จํานวน 35 รายการ 53,100.00            53,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย1 เซ็น

เตอร1

53,059.16          บจก.กลชาญวิทย1 

เซ็นเตอร1

53,059.16         เปFนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน6าย 

ก6อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม6เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#10/2562

ลว.25 ก.พ.62

9 ซื้อหมึกพิมพ1 จํานวน 2 รายการ 110,800.00           110,723.60           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟทีก
า 110,723.60        บจก.โฟทีก
า 110,723.60        เปFนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน6าย 

ก6อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม6เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#11/2562

ลว.26 ก.พ.62
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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�างในรอบเดือนกุมภาพันธ- 2562

หน1วยงาน สํานักงานส1งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย1อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

10 จ
างเหมาบริการล
างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ของสํานักงาน

16,900.00            16,900.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

สุวิช แอร1 แอนด1

เซอร1วิส โดยนายสาธิต 

เกษชม

15,900.00          สุวิช แอร1 แอนด1

เซอร1วิส โดยนาย

สาธิต เกษชม

15,900.00         เปFนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน6าย 

ก6อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม6เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#12/2562

ลว.27 ก.พ.62

11 จ
างที่ปรึกษาจัดทํารายงานการวิเคราะห1ผลิตภาพการ

ผลิตของ SMEs

2,000,000.00        2,000,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

สวค. 2,000,000.00      สวค. 2,000,000.00     ได
รับคะแนนด
านเทคนิค

ผ6านเกณฑ1ที่กําหนดไว


สสว.2562/02-05

ลว.28 ก.พ.62
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