
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 ซื้อกระดาษถ�ายเอกสารของสํานักงาน 

จํานวน 2 รายการ

73,200.00 73,188.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร/จี

          73,188.00 บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร/จี

         73,188.00 เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง หรือ

ให2บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#199/2562

ลว.1 พ.ย.62

2 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช2ในครัวของสํานักงาน 

จํานวน 14 รายการ

28,900.00            28,854.20            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 28,854.20          บมจ.ซีโอแอล 28,854.20         เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง หรือ

ให2บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#200/2562

ลว.6 พ.ย.62

3 ซื้ออุปกรณ/ไฟฟDาและงานซ�อมบํารุงทั่วไปของสํานักงาน

 จํานวน 9 รายการ

17,600.00            17,537.30            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ลูน�าอิเลคทริค 

แอนด/ ซัพพลาย

17,537.30          บจก.ลูน�าอิเลคทริค 

แอนด/ ซัพพลาย

17,537.30         เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง หรือ

ให2บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#201/2562

ลว.7 พ.ย.62

4 จ2างดําเนินการตรวจสอบข2อมูลบุคคลที่ศาลมีคําสั่งให2

พิทักษ/ทรัพย/เด็ดขาด/พิพากษาให2เป1นบุคคลล2มละลาย

และศาลมีคําสั่งให2ฟHIนฟูกิจการฯ

100,000.00           100,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

น.ส.กัญจน/รัตน/ 

แรงเพ็ชร

        100,000.00 น.ส.กัญจน/รัตน/ 

แรงเพ็ชร

        100,000.00 เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง หรือ

ให2บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2562/11-01

ลว.7 พ.ย.62

5 จ2างเหมาบริการติดตั้งแผงวงจรภายในตู2สาขาโทรศัพท/

ของสํานักงาน

176,015.00           176,015.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.เตียวฮงสีลม 176,015.00        บจก.เตียวฮงสีลม 176,015.00        เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง หรือ

ให2บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ2าง#202/2562

ลว.8 พ.ย.62

6 จ2างดําเนินการปรับปรุงและบํารุงรักษาเว็บไซต/และ

ระบบ SMEs One - Stop Service Center ป^ 2563

300,000.00           300,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลุ�มแอดวานซ/ 

รีเสิร/ช

300,000.00        บจก.กลุ�มแอดวานซ/ 

รีเสิร/ช

300,000.00        เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง หรือ

ให2บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2562/11-02

ลว.13 พ.ย.62

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (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�างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

7 ซื้อหมึกพิมพ/ของสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 18,000.00            17,933.20            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟนิกซ/ 17,933.20          บจก.โฟนิกซ/ 17,933.20         เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง หรือ

ให2บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#203/2562

ลว.13 พ.ย.62

8 ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง 4,800.00              4,761.50              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ดับบลิวทีซี 

คอมพิวเตอร/

4,761.50            บจก.ดับบลิวทีซี 

คอมพิวเตอร/

4,761.50           เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง หรือ

ให2บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#204/2562

ลว.18 พ.ย.62

9 จ2างบํารุงรักษาระบบเว็บไซต/ SME Portal 220,000.00           220,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซินเนอร/รี่ คอร/

ปอเรชั่น (ประเทศไทย)

210,790.00        บจก.ซินเนอร/รี่ คอร/

ปอเรชั่น (ประเทศ

ไทย)

210,790.00        เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง หรือ

ให2บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2562/11-03

ลว.19 พ.ย.62

10 จ2างบํารุงรักษาและพัฒนาระบบดัชนีและข2อมูลทาง

การเงินของ SME

220,000.00           220,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลุ�มแอดวานซ/ 

รีเสิร/ช

213,440.00        บจก.กลุ�มแอดวานซ/ 

รีเสิร/ช

213,440.00        เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง หรือ

ให2บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2562/11-04

ลว.20 พ.ย.62

11 จ2างทํานามบัตรผู2บริหารสํานักงาน จํานวน 200 ใบ

รอ.(ว) รักษาการแทน ผอ.สสว.

1,000.00              963.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ/

963.00              หจก.เพชรพลอย

การพิมพ/

963.00             เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง หรือ

ให2บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ2าง#205/2562

ลว.25 พ.ย.62

12 จ2างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศของ

สํานักงาน จํานวน 5 ครั้ง ระยะเวลาตั้งแต�เดือน ธ.ค.

2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

26,750.00            26,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.สตาร/ลิ้งค/ 

(ประเทศไทย)

26,750.00          บจก.สตาร/ลิ้งค/ 

(ประเทศไทย)

26,750.00         เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง หรือ

ให2บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ2าง#206/2562

ลว.26 พ.ย.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�างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

13 จ2างจัดพิมพ/หนังสือพระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย�อม จํานวน 1,000 เล�ม

23,540.00            23,540.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ/

23,540.00          หจก.เพชรพลอย

การพิมพ/

23,540.00         เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง หรือ

ให2บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ2าง#207/2562

ลว.29 พ.ย.63

14 จ2างที่ปรึกษาดําเนินงานศึกษากฎหมายที่เอื้อและลด

อุปสรรคต�อการประกอบธุรกิจของ SME กรณีศึกษา

การประกอบธุรกิจร2านอาหาร

1,000,000.00        1,000,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย

995,000.00        มูลนิธิสถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย

995,000.00        ได2รับคะแนนด2านเทคนิค

ผ�านเกณฑ/ที่กําหนด

สสว.2562/11-05

ลว.29 พ.ย.62

15 จ2างที่ปรึกษาดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร/และ

แผนปฏบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย�อม รายสาขา/รายประเด็น/รายพื้นที่ : ผู2ให2บริการ

ภาคเอกชน (Business Development Service : 

BDS)

3,000,000.00        3,000,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

บจก.ไลคอน

บจก.เอฟฟkนิตี้

ม.เกษตรศาสตร/

สถาบันบัณฑิตพัฒน

บริหารศาสตร/

 2,900,000

2,897,560

2,860,000

2,975,500 

ม.เกษตรศาสตร/ 2,860,000.00     ได2รับคะแนนด2านเทคนิค

สูงที่สุด

สสว.2562/11-06

ลว.29 พ.ย.62
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