
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�ของสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 264,000.00           264,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟทีก-า 263,712.20        บจก.โฟทีก-า 263,712.20        เป0นการจัดซื้อจัดจ-างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน7าย ก7อสร-าง 

หรือให-บริการทั่วไป และไม7

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#33/2561

ลว.8 พ.ค.61

2 จ-างดําเนินกิจกรรมส7งเสริมการใช-เว็บไซต�ศูนย�

ให-บริการผู-ประกอบการ SMEs ในอาเซียน 

(www.aseansme.org)

1,500,000.00        1,500,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (จ)

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล-าเจ-าคุณทหาร

ลาดกระบัง

1,500,000.00      สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล-าเจ-า

คุณทหารลาดกระบัง

1,500,000.00     เป0นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่

ได-ทําการจัดซื้อจัดจ-างไว-ก7อน

แล-ว และมีความจําเป0นต-อง

ทําการจัดซื้อจัดจ-างเพิ่มเติม

เพื่อความสมบูรณ�หรือ

ต7อเนื่องในการใช-พัสดุนั้น

สสว.2561/05-01

ลว.10 พ.ค.61

3 จ-างดําเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข7ายผู-ให-บริการ SMEs

 สู7อาเซียน (ASEAN SME Service Provider Network)

7,500,000.00        7,500,000.00        e-bidding

ม.55 (1)

ISMED

ม.ขอนแก7น

 7,495,000.00

7,400,000.00 

ISMED 7,495,000.00     ได-รับคะแนนผ7านเกณฑ�ที่

กําหนด

สสว.2561/05-02

ลว.11 พ.ค.61

4 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช-ในครัว จํานวน 40 รายการ 75,800.00            75,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย� เซ็น

เตอร�

75,729.25          บจก.กลชาญวิทย� 

เซ็นเตอร�

75,729.25         เป0นการจัดซื้อจัดจ-างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน7าย ก7อสร-าง 

หรือให-บริการทั่วไป และไม7

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#34/2561

ลว.11 พ.ค.61

5 จ-างทําอุปกรณ�สําหรับจัดงานอบรมสัมมนา 53,000.00            53,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.วาย.ซีเอช.มีเดีย 51,788.00          หจก.วาย.ซีเอช.มีเดีย 51,788.00         เป0นการจัดซื้อจัดจ-างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน7าย ก7อสร-าง 

หรือให-บริการทั่วไป และไม7

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ-าง#35/2561

ลว.11 พ.ค.61

6 ซื้ออุปกรณ�งานไฟฟaาและงานซ7อมบํารุงทั่วไป จํานวน 

15 รายการ

45,100.00            45,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ลูน7าอิเลคทริค 

แอนด� ซัพพลาย

45,014.90          บจก.ลูน7าอิเลคทริค 

แอนด� ซัพพลาย

45,014.90         เป0นการจัดซื้อจัดจ-างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน7าย ก7อสร-าง 

หรือให-บริการทั่วไป และไม7

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#36/2561

ลว.17 พ.ค.61

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

หน3วยงาน สํานักงานส3งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย3อม (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�างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

หน3วยงาน สํานักงานส3งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย3อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

7 จ-างช7างภาพนิ่งและช7างวีดีโอ สําหรับกิจกรรมใน

โครงการส7งเสริมความแข็งแกร7งให-กับผู-ประกอบการ 

SMEs ไทยด-าน ICT

25,000.00            25,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

ร-านเดอะซันวีดีโอโปร

ดักชั่น

23,000.00          ร-านเดอะซันวีดีโอ

โปรดักชั่น

23,000.00         เป0นการจัดซื้อจัดจ-างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน7าย ก7อสร-าง 

หรือให-บริการทั่วไป และไม7

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ-าง#37/2561

ลว.21 พ.ค.61

8 ค7าเช7าห-องประชุมเพื่อดําเนินการสอบข-อเขียนในวันที่ 

24 พ.ค.61

21,400.00            21,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.แม็กซ� ฟeวเจอร� 21,400.00          บจก.แม็กซ� ฟeวเจอร� 21,400.00         เป0นการจัดซื้อจัดจ-างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน7าย ก7อสร-าง 

หรือให-บริการทั่วไป และไม7

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ-าง#38/2561

ลว.22 พ.ค.61

9 ซื้อเครื่องทําน้ําเย็นแบบถังคว่ํา จํานวน 2 เครื่อง 9,100.00              9,100.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.คากาวา 9,095.00            บจก.คากาวา 9,095.00           เป0นการจัดซื้อจัดจ-างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน7าย ก7อสร-าง 

หรือให-บริการทั่วไป และไม7

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#39/2561

ลว.23 พ.ค.61

10 จ-างที่ปรึกษาดําเนินงานพัฒนาระบบฐานข-อมูลกลาง 

SME ผู-เข-ารับบริการภาครัฐ

1,254,000.00        1,254,000.00        จัดจ-างที่ปรึกษา

เฉพาะเจาะจง

ม.70 (3)(ค)

บจก.กลุ7มแอดวานซ� 

รีเสิร�ช

1,250,000.00      บจก.กลุ7มแอดวานซ� 

รีเสิร�ช

1,250,000.00     เป0นงานที่จําเป0นที่ต-องให-

ที่ปรึกษารายเดิมทําต7อ

จากงานที่ทําไว-แล-ว

เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

สสว.2561/05-03

ลว.23 พ.ค.61

11 ซื้ออุปกรณ�ปaองกันเครือข7าย (Firewall) พร-อมติดตั้ง

ทดแทนระบบเดิมของสํานักงานฯ

990,000.00           990,000.00           e-bidding

ม.55 (1)

บจก.เอ็นทีที คอมมิวนิ

เคชั่น (ประเทศไทย)

บจก.อินฟeนิตี้ โซลูชั่น 

เซอร�วิส

 642,000.00

977,445.00 

บจก.อินฟeนิตี้ โซลูชั่น

 เซอร�วิส

977,445.00        ได-รับคะแนนผ7านเกณฑ�ที่

กําหนด

สสว.2561/05-04

ลว.23 พ.ค.61

12 ค7าจ-างพิมพ�สีและขาว-ดํา เข-าเล7มสันกาว 25,400.00            25,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

ร-านไทยรุ7ง กlอปปmn เซ็น

เตอร�

          25,400.00 ร-านไทยรุ7ง กlอปปmn 

เซ็นเตอร�

         25,400.00 เป0นการจัดซื้อจัดจ-างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน7าย ก7อสร-าง 

หรือให-บริการทั่วไป และไม7

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ-าง#40/2561

ลว.24 พ.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�างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

หน3วยงาน สํานักงานส3งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย3อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

13 จ-างที่ปรึกษาดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร�และ

แผนปฏิบัติการส7งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย7อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น : การศึกษาธุรกิจ

รูปแบบใหม7 (Business 4.0)

1,589,000.00        1,589,000.00        จัดจ-างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

ม.70(2)(ข)

1.ม.เทคโนโลยีพระจอม

เกล-าพระนครเหนือ

2. บจก.เอ็นไวโรเซล 

(ประเทศไทย)

 1. 1,579,00.00

2. ไม7ผ7านเกณฑ�

คุณสมบัติ

ม.เทคโนโลยีพระ

จอมเกล-าพระนคร

เหนือ

1,579,000.00     ได-รับคะแนนผ7านเกณฑ�ที่

กําหนด

สสว.2561/05-05

ลว.25 พ.ค.61

14 จ-างดําเนินการจัดทําประกันชีวิตและสุขภาพให-กับ

ลูกจ-าง จํานวน 1 คน (15 พ.ค. - 30 ก.ย.61)

5,110.00              5,110.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ไทยสมุทร 

ประกันชีวิต

5,077.74            บมจ.ไทยสมุทร 

ประกันชีวิต

5,077.74           เป0นการจัดซื้อจัดจ-างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน7าย ก7อสร-าง 

หรือให-บริการทั่วไป และไม7

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ-าง#41/2561

ลว.31 พ.ค.61
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