
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
างดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ

ขับเคลื่อนแผนการส#งเสริม SME : การพัฒนาข
อมูล

กลางด
านการส#งเสริม SME ผ#านเว็บไซต/ SMEONE

2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีคัดเลือก

ม.56 (1) (ข)

บจก.เพนนินซูลาร/ แอส

โซซิเอชั่นส/

บจก.ไอเดีย ป<อป

 1,990,000.00

1,915,300.00 

บจก.เพนนินซูลาร/ 

แอสโซซิเอชั่นส/

 1,990,000.00 ได
รับคะแนนสูงสุด สสว.2562/12-01

ลว.9 ธ.ค.62

2 จ
างบริการบํารุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร/

อุปกรณ/ต#อพ#วงสํานักงานส#งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย#อม ประจําปDงบประมาณ 2563

2,028,000.00        2,028,000.00        e-bidding

ม.55 (1)

บมจ.โอเพ#น เทคโนโลยี่

หจก.สุขสอนสิน

บจก.แอ็ดวานซ/ โนว/

เลจ เทคโนโลยี

 1,695,600.00

1,400,000.00

- 

หจก.สุขสอนสิน 1,332,258.08     ได
รับคะแนนสูงสุดและ

เสนอราคาต่ําสุด

สสว.2562/12-02

ลว.11 ธ.ค.62

3 จ
างดําเนินงานพัฒนาและบํารุงรักษาระบบลงทะเบียน 

SME เพื่อเข
ารับบริการภาครัฐ และระบบฐานข
อมูล

กลาง SME ผู
เข
ารับบริการภาครัฐ

963,000.00           963,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (จ)

บจก.กลุ#มแอดวานซ/ รี

เสิร/ช

        963,000.00 บจก.กลุ#มแอดวานซ/ 

รีเสิร/ช

        963,000.00 
พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ
าง

เป<นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได


ทําการจัดซื้อจัดจ
างไว
ก#อนแล
วฯ

สสว.2562/12-03

ลว.11 ธ.ค.62

4 ซื้อหมึกพิมพ/ของสํานักงาน จํานวน 40 กล#อง 79,608.00            79,608.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟนิกซ/ 79,608.00          บจก.โฟนิกซ/ 79,608.00         เป<นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน#าย ก#อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม#เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#208/2562

ลว.16 ธ.ค.62

5 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัวของสํานักงาน 

จํานวน 10 รายการ

15,600.00            15,555.33            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 15,555.33          บมจ.ซีโอแอล 15,555.33         เป<นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน#าย ก#อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม#เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#209/2562

ลว.18 ธ.ค.62

6 ซื้ออุปกรณ/ไฟฟWาและงานซ#อมบํารุงทั่วไปของสํานักงาน

 จํานวน 10 รายการ

18,860.00            18,853.40            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ลูน#าอิเลคทริค 

แอนด/ ซัพพลาย

18,853.40          บจก.ลูน#าอิเลคทริค 

แอนด/ ซัพพลาย

18,853.40         เป<นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน#าย ก#อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม#เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#210/2562

ลว.18 ธ.ค.62

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนธันวาคม 2562

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 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

7 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัวของสํานักงาน 

จํานวน 16 รายการ

47,650.00            47,641.75            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย/ 

เซ็นเตอร/

43,308.25          บจก.กลชาญวิทย/ 

เซ็นเตอร/

43,308.25         เป<นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน#าย ก#อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม#เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#211/2562

ลว.19 ธ.ค.62

8 จ
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานการประเมินผลโครงการ

งบประมาณบูรณาการ ปD 2562 - 2563

3,900,900.00        3,900,900.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

บจก.ทริส คอร/ปอเรชั่น

สถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย

 3,900,000.00

3,900,900.00 

บจก.ทริส คอร/

ปอเรชั่น

3,900,000.00     ได
รับคะแนนด
านเทคนิค

สูงที่สุด

สสว.2562/12-04

ลว.19 ธ.ค.62

9 สัญญาจ
างบริการบํารุงรักษาโปรแกรมซอฟท/แวร/ 

งบประมาณ บัญชี การเงิน พัสดุและสินทรัพย//หนี้สิน 

สํานักงาน

118,997.38.00 118,997.38.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ภัทร โปรเกรส 118,997.38.00 บจก.ภัทร โปรเกรส 118,997.38.00 เป<นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน#าย ก#อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม#เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2562/12-06

ลว.26 ธ.ค.62

10 สัญญาจ
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการศึกษาการ

ประเมินมูลค#าทางเศรษฐกิจสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย#อมกลุ#ม Startup/Strong/Regular and 

Turn Around/Ecosystem

2,400,000.00        2,400,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

ม.เกษตรศาสตร/

ม.ขอนแก#น

มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจการ

คลัง

บจก.โบลลิเกอร/ แอนด/

 คอมพานี(ประเทศไทย)

 2,400,000.00

2,300,000.00

2,400,000.00

2,280,000.00

ม.เกษตรศาสตร/ 2,400,000.00     ได
รับคะแนนด
านเทคนิค

สูงที่สุด

สสว.2562/12-07

ลว.26 ธ.ค.62
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