
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 ซื้อหมึกพิมพ� CANON 328 จํานวน 40 กล#อง 79,610.00 79,608.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟนิกซ�           79,608.00 บจก.โฟนิกซ�          79,608.00 เป4นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน#าย ก#อสร7าง 

หรือให7บริการทั่วไป และไม#

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#56/2563

ลว.3 มี.ค.63

2 จ7างดําเนินการลงประกาศโฆษณารับสมัครบุคคลเพื่อ

สรรหาเข7าดํารงตําแหน#ง ผอ.สสว.

27,000.00            26,964.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.มติชน 26,964.00          บมจ.มติชน 26,964.00         เป4นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน#าย ก#อสร7าง 

หรือให7บริการทั่วไป และไม#

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ7าง#57/2563

ลว.3 มี.ค.63

3 จ7างดําเนินการลงประกาศโฆษณารับสมัครบุคคลเพื่อ

สรรหาเข7าดํารงตําแหน#ง ผอ.สสว.

25,000.00            24,075.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.บางกอก โพสต� 24,075.00          บมจ.บางกอก โพสต� 24,075.00         เป4นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน#าย ก#อสร7าง 

หรือให7บริการทั่วไป และไม#

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ7าง#58/2563

ลว.3 มี.ค.63

4 จ7างทํานามบัตรผู7บริหาร ฝสส. 1,000.00              1,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ�

963.00              หจก.เพชรพลอย

การพิมพ�

963.00             เป4นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน#าย ก#อสร7าง 

หรือให7บริการทั่วไป และไม#

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ7าง#59/2563

ลว.13 มี.ค.63

5 เช#ารถยนต�ส#วนกลางจํานวน 3 คัน ระยะเวลา 60 เดือน

 (1 เม.ย.63 ถึง 31 มี.ค.68)

4,455,000.00        4,455,000.00        e-bidding

ม.55 (1)

บจก. อาคเนย�

แคปปSตอล

บจก. ที.เค.วาย.ลีสซิ่ง

บจก. บีวิช คาร� เร7นทอล

บจก.ศรีวัฒน�ลิสซิ่ง

3,409,020.00

3,744,000.00

3,900,150.00

3,595,842.00

บจก.อาคเนย� 

แคปปSตอล

3,409,020.00     ราคาต่ําสุด สสว.2563/03-01

ลว.18 มี.ค.63

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 2563

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 2563

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

6 จ7างแปลเอกสารการจัดซื้อจัดจ7างภาครัฐของหน#วยงาน

ต#างประเทศ จากภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย จํานวน 45

 หน7า

65,000.00            65,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

น.ส.มาสิริ อนะมาน 65,000.00          น.ส.มาสิริ อนะมาน 65,000.00         เป4นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน#าย ก#อสร7าง 

หรือให7บริการทั่วไป และไม#

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ7าง#60/2563

ลว.20 มี.ค.63

7 จ7างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานการประเมินผลความยั่งยืน

ของธุรกิจ SME (โครงการพัฒนาสู#สุดยอดเอสเอ็มอี

จังหวัด (SME Provincial Champions))

1,700,000.00        1,700,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ค)

บจก.เอ็กเซลเลนท� 

บิสเนส แมเนจเม7นท�

1,700,000.00      บจก.เอ็กเซลเลนท� 

บิสเนส แมเนจเม7นท�

1,700,000.00     เป4นงานที่จําเป4นต7องให7ที่

ปรึกษารายเดิมทําต#อจาก

งานที่ได7ทําไว7แล7วเนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิค

สสว.2563/03-02

ลว.23 มี.ค.63

8 จ7างผลิตและเผยแพร#ข#าวสารข7อมูลความรู7ผ#านสื่อ

สิ่งพิมพ�และสื่อสังคมออนไลน�

2,400,000.00        2,400,000.00        e-bidding

ม.55 (1)

บจก.ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย

บจก.พีจีเอ็น แอ็ด 

แอนด� มีเดีย

บจก.ที.ไอ.เอส.

(ประเทศไทย)

บจก.หัวใหญ#

บจก.มาดี มาร�เก็ตติ้ง

บจก.ฮักเด7อ

 2,150,000.00

คุณสมบัติไม#ผ#าน

คุณสมบัติไม#ผ#าน

2,300,500.00

2,307,990.00

2,316,550.00

บจก.มาดี มาร�เก็ตติ้ง 2,307,990.00     ได7รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2563/03-03

ลว.23 มี.ค.63

9 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ขอนแก#น จํานวน 18 รายการ

3,800.00              3,771.47              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,771.47            บมจ.ซีโอแอล 3,771.47           เป4นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน#าย ก#อสร7าง 

หรือให7บริการทั่วไป และไม#

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#61/2563

ลว.24 มี.ค.63

10 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.บึงกาฬ จํานวน 6 รายการ

3,300.00              3,238.52              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,238.52            บมจ.ซีโอแอล 3,238.52           เป4นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน#าย ก#อสร7าง 

หรือให7บริการทั่วไป และไม#

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#62/2563

ลว.24 มี.ค.63
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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 2563

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

11 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.อุทัยธานี จํานวน 10 รายการ

3,300.00              3,241.82              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,241.82            บมจ.ซีโอแอล 3,241.82           เป4นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน#าย ก#อสร7าง 

หรือให7บริการทั่วไป และไม#

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#63/2563

ลว.24 มี.ค.63

12 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ชัยนาท จํานวน 5 รายการ

900.00                 884.46                 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 884.46              บมจ.ซีโอแอล 884.46             เป4นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน#าย ก#อสร7าง 

หรือให7บริการทั่วไป และไม#

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#64/2563

ลว.24 มี.ค.63

13 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ลําปาง จํานวน 20 รายการ

4,100.00              4,037.78              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,037.78            บมจ.ซีโอแอล 4,037.78           เป4นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน#าย ก#อสร7าง 

หรือให7บริการทั่วไป และไม#

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#65/2563

ลว.25 มี.ค.63

14 จ7างดําเนินการผลิตวีดิทัศน�แนะนําองค�กร 300,000.00           300,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.มั่งคั่ง ครีเอชั่น 299,193.40        บจก.มั่งคั่ง ครีเอชั่น 299,193.40        เป4นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน#าย ก#อสร7าง 

หรือให7บริการทั่วไป และไม#

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ7าง#66/2563

ลว.27 มี.ค.63

15 จ7างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด7าน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปjงบประมาณ 

2563

2,700,000.00        2,379,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ค)

บจก.ศูนย�กฎหมาย

ธุรกิจอินเตอร�เนชั่นแนล

2,376,990.00      บจก.ศูนย�กฎหมาย

ธุรกิจอินเตอร�เนชั่น

แนล

2,376,990.00     เป4นงานที่จําเป4นต7องให7ที่

ปรึกษารายเดิมทําต#อจาก

งานที่ได7ทําไว7แล7วเนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิค

สสว.2563/03-04

ลว.27 มี.ค.63

16 จ7างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร�และ

แผนปฏิบัติการส#งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย#อม รายสาขา รายพื้นที่ รายประเด็น : Thai 

Traditional Med

2,500,000.00        2,500,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

ม.ธุรกิจบัณฑิตย�

บจก.เอฟฟSนิตี้

บจก.เอ็มวีพี คอนซัลท�

แทนท�

 2,493,000.00

2,464,210.00

2,500,000.00

บจก.เอ็มวีพี คอน

ซัลท�แทนท�

2,252,000.00     ได7รับคะแนนด7านเทคนิค

สูงที่สุด

สสว.2563/03-05

ลว.31 มี.ค.63
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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 2563

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

17 จ7างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการศึกษาข7อมูลสนับสนุน

การจัดทําแผนการส#งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย#อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565 - 2570)

2,700,000.00        2,700,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

บจก.เอฟฟSนิตี้ 2,653,600.00      บจก.เอฟฟSนิตี้ 2,600,000.00     ได7รับคะแนนด7านเทคนิค

ผ#านเกณฑ�ที่กําหนด

สสว.2563/03-06

ลว.31 มี.ค.63
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