
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
างปรับปรุงฝ�าเพดานและงานพื้นชั้น M 497,550.00           500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.เอเอส ควอลิตี้ 

เซ็นเตอร2

        497,550.00 บจก.เอเอส ควอลิตี้ 

เซ็นเตอร2

497,550.00        เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน9าย 

ก9อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม9เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#88/2561

ลว.6 ธ.ค.61

2 ซื้ออุปกรณ2ไฟฟ�าและอุปกรณ2ซ9อมบํารุงทั่วไป 23,700.00            23,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ลูน9าอิเลคทริค

แอนด2ซัพพลาย

23,668.40          บจก.ลูน9าอิเลคทริค

แอนด2ซัพพลาย

23,668.40         เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน9าย 

ก9อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม9เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#89/2561

ลว.7 ธ.ค.61

3 จ
างดําเนินการผลิตและเผยแพร9สารคดีโทรทัศน2ชุด

ไฉไล ไทยแลนด2 by สสว.

800,000.00           800,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ค)

กองทัพบก (สถานีวิทยุ

โทรทัศน2กองทัพบก)

800,000.00        กองทัพบก (สถานี

วิทยุโทรทัศน2

กองทัพบก)

800,000.00        เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีผู
ประกอบการซึ่งมี

คุณสมบัติโดยตรงเพียงราย

เดียวฯ

สสว.2561/12-01

ลว. 11 ธ.ค.61

4 จ
างที่ปรึกษาดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร2และ

แผนปฏิบัติการส9งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย9อม รายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น : อุตสาหกรรม

เกษตรและเกี่ยวเนื่อง

3,329,000.00        3,329,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

บจก.เอฟฟPนิตี้ 3,250,000.00      บจก.เอฟฟPนิตี้ 3,250,000.00     ได
คะแนนด
านคุณภาพสูง

สุด
สสว.2561/12-02

ลว.11 ธ.ค.61

5 จ
างดําเนินการบํารุงรักษาระบบดัชนีและข
อมูลทาง

การเงินของ SME

100,000.00           100,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลุ9มแอดวานซ2 รี

เสิร2ช

93,600.00          บจก.กลุ9มแอดวานซ2 

รีเสิร2ช

93,600.00         เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน9าย 

ก9อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม9เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#90/2561

ลว.14 ธ.ค.61

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนธันวาคม 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�างในรอบเดือนธันวาคม 2561

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

6 ซื้อหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ9าย 3,750.00              3,750.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย2 เซ็น

เตอร2

3,745.00            บจก.กลชาญวิทย2 

เซ็นเตอร2

3,745.00           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน9าย 

ก9อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม9เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#91/2561

ลว.19 ธ.ค.61

7 จ
างดําเนินการติดฟPล2มกรองแสงและกันความร
อนชั้น 

18 โซน B และ 23 โซน B

120,000.00           120,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.วีเอสพี ฟอร2จูน 

บิสซิเนส

114,395.41        บจก.วีเอสพี ฟอร2จูน

 บิสซิเนส

114,395.41        เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน9าย 

ก9อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม9เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#92/2561

ลว.20 ธ.ค.61

8 จ
างที่ปรึกษาจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผู
ประกอบการภาค

การผลิตของ SMEs รายเดือนปW 2562 ประจําภูมิภาค 

ภาคเหนือ

800,000.00           800,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ค)

ม.เชียงใหม9 800,000.00        ม.เชียงใหม9 800,000.00        เป3นงานที่จําเป3นต
องให
ที่

ปรึกษารายเดิมทําต9อจาก

งานที่ได
ทําไว
แล
วเนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิค

สสว.2561/12-04

ลว.25 ธ.ค.61

9 จ
างที่ปรึกษาจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผู
ประกอบการภาค

การผลิตของ SMEs รายเดือนปW 2562 ประจําภูมิภาค 

ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม9รวมกรุงเทพฯ)

800,000.00           800,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ค)

ม.เกษตรศาสตร2 800,000.00        ม.เกษตรศาสตร2 800,000.00        เป3นงานที่จําเป3นต
องให
ที่

ปรึกษารายเดิมทําต9อจาก

งานที่ได
ทําไว
แล
วเนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิค

สสว.2561/12-05

ลว.26 ธ.ค.61

10 จ
างตรวจสอบรายชื่อบุคคลล
มละลายฯ 45,000.00            45,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

น.ส.กัญจน2รัตน2 แรง

เพ็ชร2 โดย สนง. เกตุ 

แรงเพ็ชร ทนายความ

45,000.00          น.ส.กัญจน2รัตน2 แรง

เพ็ชร2 โดย สนง. เกตุ

 แรงเพ็ชร 

ทนายความ

45,000.00         เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน9าย 

ก9อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม9เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง 93/2561

ลว.27 ธ.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�างในรอบเดือนธันวาคม 2561

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

11 จ
างที่ปรึกษาจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผู
ประกอบการภาค

การผลิตของ SMEs รายเดือนปW 2562 ประจําภูมิภาค 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

800,000.00           800,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ค)

ม.ขอนแก9น 800,000.00        ม.ขอนแก9น 800,000.00        เป3นงานที่จําเป3นต
องให
ที่

ปรึกษารายเดิมทําต9อจาก

งานที่ได
ทําไว
แล
วเนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิค

สสว.2561/12-06

ลว.28 ธ.ค.61

12 จ
างที่ปรึกษาจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผู
ประกอบการภาค

การผลิตของ SMEs รายเดือนปW 2562 ประจําภูมิภาค 

ภาคใต


800,000.00           800,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ค)

ม.สงขลานครินทร2 800,000.00        ม.สงขลานครินทร2 800,000.00        เป3นงานที่จําเป3นต
องให
ที่

ปรึกษารายเดิมทําต9อจาก

งานที่ได
ทําไว
แล
วเนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิค

สสว.2561/12-07

ลว.28 ธ.ค.61
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