
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
างทํานามบัตรเจ
าหน
าที่ ฝรท จํานวน 8 กล�อง 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ-

            3,852.00 หจก.เพชรพลอย

การพิมพ-

           3,852.00 เป0นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#52/2561

ลว.2 ส.ค.61

2 จ
างแปลบทสรุปผู
บริหารของรายงานสถานการณ-ฯ 

ปA 2561

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

นายสุเมธ ชาติเจริญ

สวัสดิ์

          50,000.00 นายสุเมธ ชาติเจริญ

สวัสดิ์

         50,000.00 เป0นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#53/2561

ลว.3 ส.ค.61

3 จ
างเหมาบริการล
างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ห
อง

SEVER ชั้น 23 และห
องทํางานฝตป(คก) ชั้น M

4,400.00 4,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

สุวิช แอร- แอนด-

เซอร-วิส โดยนายสาธิต 

เกษชม

            4,400.00 สุวิช แอร- แอนด-

เซอร-วิส โดยนาย

สาธิต เกษชม

           4,400.00 เป0นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#55/2561

ลว.3 ส.ค.61

4 ซื้อครุภัณฑ-ระบบบริการพื้นที่จัดเก็บข
อมูลสารสนเทศ

สําหรับสํานักงานฯ

600,000.00           600,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ก)

บจก.เอ็นทีที คอมมิวนิ

เคชั่นส-ฯ

465,450.00        บจก.เอ็นทีที คอม

มิวนิเคชั่นส-ฯ

465,450.00        เนื่องจากเป0นตัวแทน

จําหน�ายที่ได
รับการ

แต�งตั้งจากเจ
าของผลิต

ภัฑณ-และระยะเวลา

ดําเนินการจํากัด

สสว.2561/08-01

ลว.3 ส.ค.61

5 จ
างดําเนินการผลิตและเผยแพร�สารคดีโทรทัศน-ชุด 

SME วันนี้ดีเร็ว

1,250,000.00        1,250,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ค)

บมจ.อสมท 1,250,000.00      บมจ.อสมท 1,250,000.00     การจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

ผู
ประกอบการซึ่งมี

คุณสมบัติโดยตรงเพียงราย

เดียว

สสว.2561/08-02

ลว.7 ส.ค.61

6 จ
างดําเนินการออกแบบและตกแต�งพื้นที่จัดนิทรรศการ

 สสว. ในงานมหกรรมงานวิจัยแห�งชาติ 2561 

Thailand Research Expo 2018

250,000.00           250,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บขก.โชว- บิซ อีเวนท- 250,000.00        บขก.โชว- บิซ อีเวนท- 250,000.00        เป0นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2561/08-03

ลว.7 ส.ค.61

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนสิงหาคม 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�างในรอบเดือนสิงหาคม 2561

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

7 จ
างออกแบบผลิตภัณฑ-และบรรจุภัณฑ-เพื่อมอบเป0น

ของที่ระลึกสําหรับหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ผู
ประกอบการ SMEs และสื่อมวลชน

300,000.00           300,000.00           วิธีคัดเลือก

ม.56 (1) (ข)

บจก.แอลดีเอสเค 

แอนด- คอมพานี

298,530.00        บจก.แอลดีเอสเค 

แอนด- คอมพานี

298,530.00        ได
รับคะแนนผ�านเกณฑ-ที่

กําหนดไว


สสว.2561/08-04

ลว.14 ส.ค.61

8 ซื้ออุปกรณ-เพื่อการประชาสัมพันธ-ผ�านช�องทาง

เฟสบุcคไลฟdและโซเชียลมีเดียเพื่อเผยแพร�บทบาทและ

ภารกิจของสํานักงานฯ

400,000.00           400,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ออวิด
า         370,145.10 บจก.ออวิด
า         370,145.10 เป0นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2561/08-05

ลว.14 ส.ค.61

9 ซื้อกล�องกระดาษบรรจุเอกสาร จํานวน 250 กล�อง 6,700.00              6,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ทรัพย-ศรีไทย             6,687.50 บมจ.ทรัพย-ศรีไทย            6,687.50 เป0นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#56/2561

ลว.15 ส.ค.61

10 จ
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินกิจกรรมการศึกษาและ

ข
อเสนอด
านการบริหารศูนย-ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS)

420,000.00           420,000.00           จ
างที่ปรึกษาโดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70(3)(ข)

บจก.ทริส คอร-ปอเรชั่น 420,000.00        บจก.ทริส คอร-

ปอเรชั่น

420,000.00        งานจ
างที่มีวงเงินค�าจ
าง

ครั้งหนึ่งไม�เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง และเป0น

ผู
เชี่ยวชาญมีประสบการณ-

ในการศึกษษการบริหาร

จัดการองค-กร

สสว.2561/08-06

ลว.16 ส.ค.61

11 จ
างดําเนินการตรวจสอบข
อมูลล
มละลาย 

และฟfgนฟูกิจการของผู
ประกอบการที่ได
รับเงินกู
ยืมและ

เงินอุดหนุน

9,000.00              9,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

น.ส.กัญจน-รัตน- แรง

เพ็ชร

9,000.00            น.ส.กัญจน-รัตน- แรง

เพ็ชร

9,000.00           เป0นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#57/2561

ลว.22 ส.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�างในรอบเดือนสิงหาคม 2561

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

12 ซื้อกระดาษถ�ายเอกสาร A4 80แกรม จํานวน 700 รีม 71,200.00            71,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร-จี

71,155.00          บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร-จี

71,155.00         เป0นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#58/2561

ลว.22 ส.ค.61

13 ซื้อเครื่องดูดฝุjน จํานวน 1 เครื่อง 20,000.00            20,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.สุวรรณภูมิ 

คลีนนิ่ง เคมีคัล

18,104.40          บจก.สุวรรณภูมิ 

คลีนนิ่ง เคมีคัล

18,104.40         เป0นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#59/2561

ลว.22 ส.ค.61

14 จ
างทําโล�พนักงานเกษียณอายุ จํานวน 2 อัน 4,000.00              4,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.ประสูตร

และธวัฒน- การพิมพ-

3,600.00            หจก.ประสูตร

และธวัฒน- การพิมพ-

3,600.00           เป0นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#60/2561

ลว.22 ส.ค.61

15 ซื้อหมึกพิมพ- จํานวน 4 รายการ 179,800.00           179,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟทีก
า 179,792.10        บจก.โฟทีก
า 179,792.10        เป0นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#61/2561

ลว.28 ส.ค.61

16 จ
างผู
ดําเนินการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค
าในประเทศ 

ระหว�างวันที่ 6 - 9 ก.ย.61 ณ ศูนย-ประชุมแห�งชาติ

สิริกิติ์

17,000,000.00       17,000,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

  ม.56(2)(ค)

บจก.เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจ

เม
นท- แอนด- ดิเวลลอป

เม
นท-

16,993,935.00    บจก.เอ็น.ซี.ซี.แมน

เนจเม
นท- แอนด- 

ดิเวลลอปเม
นท-

16,993,935.00   การจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

ผู
ประกอบการซึ่งมี

คุณสมบัติโดยตรงเพียงราย

เดียว

สสว.2561/08-07

ลว.28 ส.ค.61

17 จ
างดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมรายตัวผู
ประกอบการที่

ได
รับเงินช�วยเหลือ สนับสนุน

70,000.00            70,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง

68,533.07          บมจ.ไทยบริติชซี

เคียวริตี้ พริ้นติ้ง

68,533.07         เป0นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#62/2561

ลว.29 ส.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�างในรอบเดือนสิงหาคม 2561

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

18 จ
างตรวจเช็คเครื่องสแกนลายนิ้วมือฯ 6,420.00              6,420.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ดาต
ารูท 6,420.00            บจก.ดาต
ารูท 6,420.00           เป0นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#63/2561

ลว.29 ส.ค.61

19 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัว จํานวน 36 รายการ 70,500.00            70,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย- เซ็น

เตอร-

70,490.53          บจก.กลชาญวิทย- 

เซ็นเตอร-

70,490.53         เป0นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#64/2561

ลว.30 ส.ค.61

20 จ
างผู
ดําเนินการจัดกิจกรรมงานแถลงข�าวปlดโครงการ

ส�งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต 

ปA 2561

400,000.00           400,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ครีเอทีฟ พอยท- 

แอด

312,440.00        บจก.ครีเอทีฟ พอยท-

 แอด

312,440.00        เป0นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2561/08-08

ลว.30 ส.ค.61

21 จ
างดําเนินการปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของสํานักงาน (ระบบ Microsoft Dynamics 

Navision (Upgrade Accounting System))

2,554,000.00        2,115,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (จ)

บจก.ภัทร โปรเกรส 2,111,148.93      บจก.ภัทร โปรเกรส 2,100,000.00     การจัดซื้อจัดจ
างเป0นพัสดุที่

เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได
ทําการ

จัดซื้อจัดจ
างไว
ก�อนแล
ว 

และมีความจําเป0นต
องทํา

การจัดซื้อจัดจ
างเพิ่มเติมเพื่อ

ความสมบูรณ-หรือต�อเนื่องใน

การใช
พัสดุนั้นฯ

สสว.2561/08-09

ลว.31 ส.ค.61
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