
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 ซื้อแผงวงจรพร�อมอุปกรณ�ประกอบการติดตั้งแผงวงจร

สายในของตู�โทรศัพท�ฯ

159,200.00           159,173.20           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.เตียวฮงสีลม 159,173.20        บจก.เตียวฮงสีลม 159,173.20        เป7นการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน;าย ก;อสร�าง 

หรือให�บริการทั่วไป และไม;

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#11/2561

ลว.12 มี.ค.61

2 จ�างทํานามบัตรผู�บริหารและเจ�าหน�าที่ ฝรท. จํานวน 

1,100 ใบ

5,500.00              5,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอย

การพิมพ�

5,296.50            หจก.เพชรพลอย

การพิมพ�

5,296.50           เป7นการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน;าย ก;อสร�าง 

หรือให�บริการทั่วไป และไม;

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ�าง#16/2561

ลว.12 มี.ค.61

3 จ�างกิจกรรมเผยแพร;ประชาสัมพันธ�โครงการผ;านสื่อ

ต;างๆ ภายใต�โครงการพัฒนาสู;สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดฯ

80,000.00            80,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.บี แอนด� พี 

มาสเตอร� กรุHป

80,000.00          บจก.บี แอนด� พี 

มาสเตอร� กรุHป

80,000.00         เป7นการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน;าย ก;อสร�าง 

หรือให�บริการทั่วไป และไม;

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ�าง#17/2561

ลว.14 มี.ค.61

4 ซื้อหมึกพิมพ�ของสํานักงาน จํานวน 11 รายการ 280,000.00           280,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟทีก�า 279,949.45        บจก.โฟทีก�า 279,949.45        เป7นการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน;าย ก;อสร�าง 

หรือให�บริการทั่วไป และไม;

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#18/2561

ลว.16 มี.ค.61

5 ซื้อหมึกพิมพ�สําหรับการดําเนินงานโครงการฟLMนฟูฯ 90,000.00            90,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟทีก�า 89,799.75          บจก.โฟทีก�า 89,799.75         เป7นการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน;าย ก;อสร�าง 

หรือให�บริการทั่วไป และไม;

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#19/2561

ลว.16 มี.ค.61

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 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�างในรอบเดือนมีนาคม 2561

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

6 ซื้อแบตเตอรี่ไมโครโฟนห�องประชุม จํานวน 20 ก�อน 85,000.00            85,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ออดิโอซิตี้ 83,620.50          บจก.ออดิโอซิตี้ 83,620.50         เป7นการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน;าย ก;อสร�าง 

หรือให�บริการทั่วไป และไม;

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#20/2561

ลว.15 มี.ค.61

7 ซื้อตู�เหล็ก 2 บานเปNด มือจับฝOง (917*457*1829มม.) 

จํานวน 2 ใบ

9,630.00              9,630.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.อินฟNนิตี้ ออฟฟNต 

ซัพพลาย

9,630.00            บจก.อินฟNนิตี้ ออฟ

ฟNต ซัพพลาย

9,630.00           เป7นการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน;าย ก;อสร�าง 

หรือให�บริการทั่วไป และไม;

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#21/2561

ลว.16 มี.ค.61

8 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช�ในครัว จํานวน 36 รายการ 74,000.00            74,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย� 

เซ็นเตอร�

73,817.16          บจก.กลชาญวิทย� 

เซ็นเตอร�

73,817.16         เป7นการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน;าย ก;อสร�าง 

หรือให�บริการทั่วไป และไม;

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#22/2561

ลว.19 มี.ค.61

9 จ�างที่ปรึกษาดําเนินงานติดตามและประเมินผล

โครงการส;งเสริม SME กิจกรรมการประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการภายใต�งบบูรณาการ ปV 2561

3,818,000.00        3,818,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ก)

บจก.ทริส คอร�ปอเรชั่น 3,810,000.00      บจก.ทริส คอร�

ปอเรชั่น

3,810,000.00     ได�รับคะแนนด�านคุณภาพ

ผ;านเกณฑ�ที่กําหนด

สสว.2561/03-01

ลว.21 มี.ค.61

10 จ�างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินกิจกรรมการจัดทําแผน

ฝYกอบรมระยะยาวบนพื้นฐานของขีดความสามารถ

บุคลากรรายบุคคล

1,300,000.00        1,300,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ค)

ม.เทคโนโลยีพระจอม

เกล�าธนบุรี

1,265,000.00      ม.เทคโนโลยีพระ

จอมเกล�าธนบุรี

1,265,000.00     เป7นงานที่จําเป7นต�องให�ที่

ปรึกษารายเดิมทําต;อจาก

งานที่ได�ทําไว�แล�วเนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิค

สสว.2561/03-02

ลว.22 มี.ค.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�างในรอบเดือนมีนาคม 2561

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

11 เช;าเครื่องถ;ายเอกสาร จํานวน 6 เครื่อง ระยะเวลา

ตั้งแต; 1 เม.ย. - 30 ก.ย.61

300,000.00           300,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ� 

(ประเทศไทย)

0.44 บาท/แผ;น บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ� 

(ประเทศไทย)

0.44 บาท/แผ;น เป7นการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน;าย ก;อสร�าง 

หรือให�บริการทั่วไป และไม;

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2561/03-03

ลว.27 มี.ค.61

12 ซื้อหมึกพิมพ�เพื่อใช�ในโครงการเงินทุนพลิกฟLMนวิสาหกิจ

ขนาดย;อม

59,706.00            59,706.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟทีก�า 59,706.00          บจก.โฟทีก�า 59,706.00         เป7นการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน;าย ก;อสร�าง 

หรือให�บริการทั่วไป และไม;

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#24/2561

ลว.29 มี.ค.61

13 ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับศูนย�ให�บริการ SME ครบวงจร

 จํานวน 12 รายการ

36,175.63            36,175.63            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย� 

เซ็นเตอร�

36,175.63          บจก.กลชาญวิทย� 

เซ็นเตอร�

36,175.63         เป7นการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน;าย ก;อสร�าง 

หรือให�บริการทั่วไป และไม;

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#25/2561

ลว.30 มี.ค.61

14 จ�างทํานามบัตรผู�บริหารสํานักงาน จํานวน 1,100 ใบ 5,300.00              5,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอย

การพิมพ�

            5,296.50 หจก.เพชรพลอย

การพิมพ�

           5,296.50 เป7นการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน;าย ก;อสร�าง 

หรือให�บริการทั่วไป และไม;

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ�าง#26/2561

ลว.30 มี.ค.61
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