
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� จํานวน 2 รายการ 151,000.00           151,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟทีก*า 150,656.00        บจก.โฟทีก*า 150,656.00        เป,นการจัดซื้อจัดจ*างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน4าย ก4อสร*าง 

หรือให*บริการทั่วไป และไม4

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#5/2561

ลว.1 ก.พ.61

2 จ*างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร�และ

แผนปฏิบัติการส4งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย4อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น : การรวมกลุ4มใน

ธุรกิจแบบคลัสเตอร�

2,500,000.00        2,500,000.00        จัดจ*างที่ปรึกษา

วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

1. มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจการ

คลัง

2. บจก.เอฟฟDนิตี้

3. มูลนิธิคีนันแห4งเอเซีย

4. ม.เกษตรศาสตร�

5. สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร�

 2,500,000.00

2,480,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00 

ม.เกษตรศาสตร� 2,295,000.00     ได*รับคะแนนผ4านเกณฑ�ที่

กําหนด

สสว.2561/02-01

ลว.2 ก.พ.61

3 จ*างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการศึกษาสภาพปNญหาและ

ความต*องการของผู*ประกอบการผ4านสมาคมการค*าที่

เกี่ยวข*องกับ SME ภายใต*งานจัดทําแผนปฏิบัติการ

ส4งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย4อมประจําปS

1,750,000.00        1,750,000.00        จัดจ*างที่ปรึกษา

วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

บจก.เอฟฟDนิตี้ 1,738,000.00      บจก.เอฟฟDนิตี้ 1,730,000.00     มีผู*ยื่นข*อเสนอเพียงราย

เดียวแต4เป,นงานที่

จําเป,นต*องดําเนินการจัด

จ*าง และได*รับคะแนนผ4าน

เกณฑ�ที่กําหนด

สสว.2561/02-02

ลว.2 ก.พ.61

4 จ*างดําเนินการปรับปรุงข*อมูลเสียงตอบรับในระบบ

โทรศัพท� Call Center 1301

30,000.00            30,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.เตียวฮงสีลม 21,400.00          บจก.เตียวฮงสีลม 21,400.00         เป,นการจัดซื้อจัดจ*างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน4าย ก4อสร*าง 

หรือให*บริการทั่วไป และไม4

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ*าง#6/2561

ลว.5 ก.พ.61

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกุมภาพันธ- 2561

หน2วยงาน สํานักงานส2งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อม (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�างในรอบเดือนกุมภาพันธ- 2561

หน2วยงาน สํานักงานส2งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

5 จ*างจัดทําป\ายคล*องคอสําหรับกิจกรรม 

ASEAN-Australia Workshop

5,000.00              5,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.วาย.ซีเอช.มีเดีย 2,461.00            หจก.วาย.ซีเอช.มีเดีย 2,461.00           เป,นการจัดซื้อจัดจ*างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน4าย ก4อสร*าง 

หรือให*บริการทั่วไป และไม4

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ*าง#7/2561

ลว.7 ก.พ.61

6 ซื้อของที่ระลึกสําหรับชาวต4างชาติ จํานวน 5 รายการ 100,000.00           100,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.นารายณ�ภัณฑ� 90,705.00          บจก.นารายณ�ภัณฑ� 90,705.00         เป,นการจัดซื้อจัดจ*างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน4าย ก4อสร*าง 

หรือให*บริการทั่วไป และไม4

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#8/2561

ลว.8 ก.พ.61

7 จ*างที่ปรึกษาดําเนินการบํารุงรักษาเว็บไซต�และระบบ

ติดตามและประเมินผลโครงการส4งเสริม SME

400,000.00           400,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ค)

บจก.บิซโพเทนเชียล 398,000.00        บจก.บิซโพเทนเชียล 398,000.00        เป,นงานที่จําเป,นต*องให*ที่

ปรึกษารายเดิมทําต4อจาก

งานที่ได*ทําไว*แล*วเนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิค

สสว.2561/02-03

ลว.7 ก.พ.61

8 จ*างให*บริการกําจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู 48,792.00            48,792.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.สปSดคิล เซอร�วิส 48,792.00          บจก.สปSดคิล เซอร�วิส 48,792.00         เป,นการจัดซื้อจัดจ*างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน4าย ก4อสร*าง 

หรือให*บริการทั่วไป และไม4

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2561/02-04

ลว.8 ก.พ.61

9 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช*ในครัว จํานวน 36 รายการ 70,000.00            70,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย�

เซ็นเตอร�

          69,769.35 บจก.กลชาญวิทย�

เซ็นเตอร�

         69,769.35 เป,นการจัดซื้อจัดจ*างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน4าย ก4อสร*าง 

หรือให*บริการทั่วไป และไม4

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#9/2561

ลว.9 ก.พ.61

10 จ*างดําเนินงานบํารุงรักษาระบบบริหารเครื่อง

คอมพิวเตอร� สตาร�แคท 2013

85,600.00            85,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.มอสกี้ 

คอร�ปอเรชั่น

          85,600.00 บจก.มอสกี้ 

คอร�ปอเรชั่น

         85,600.00 เป,นการจัดซื้อจัดจ*างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน4าย ก4อสร*าง 

หรือให*บริการทั่วไป และไม4

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ*าง#10/2561

ลว.14 ก.พ.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�างในรอบเดือนกุมภาพันธ- 2561

หน2วยงาน สํานักงานส2งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

11 จ*างบํารุงรักษาระบบโปรแกรม HR 1,605.00              1,605.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ไทเกอร� ซอฟท� 

(1998)

            1,605.00 บจก.ไทเกอร� ซอฟท� 

(1998)

           1,605.00 เป,นการจัดซื้อจัดจ*างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน4าย ก4อสร*าง 

หรือให*บริการทั่วไป และไม4

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ*าง#12/2561

ลว.16 ก.พ.61

12 จ*างดําเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร*าง

ศักยภาพของพนักงาน

900,000.00           900,000.00           e-bidding

ม.55 (1)

บจก.เอ็กซา ไบรท�

บจก.เอ.เอ็น.เอ็น มีเดีย

บจก.อัลฟา-บี คอมพ� 

แอนด� ลิงค�

บจก.ไพร�ม ไทม�

 824,500.00

839,950.00

801,002.00

858,888.00 

บจก.เอ็กซา ไบรท� 824,500.00        ได*รับคะแนนสูงสุด สสว.2561/02-05

ลว.26 ก.พ.61

13 ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับศูนย�ให*บริการ SME ครบวงจร

 จํานวน 28 รายการ

15,500.00            15,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย�

เซ็นเตอร�

15,259.27          บจก.กลชาญวิทย�

เซ็นเตอร�

15,259.27         เป,นการจัดซื้อจัดจ*างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน4าย ก4อสร*าง 

หรือให*บริการทั่วไป และไม4

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#13/2561

ลว.28 ก.พ.61

14 จ*างทําสื่อประชาสัมพันธ�ระบบฐานข*อมูลกลางงเว็บไซต�

 SMEONE

100,000.00           100,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โชว� บิซ อีเวนท� 36,166.00          บจก.โชว� บิซ อีเวนท� 36,166.00         เป,นการจัดซื้อจัดจ*างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน4าย ก4อสร*าง 

หรือให*บริการทั่วไป และไม4

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ*าง#14/2561

ลว.26 ก.พ.61
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