
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
างผลิตและเผยแพร�ข�าวสารข
อมูลความรู
ผ�านสื่อ

สิ่งพิมพ�

1,200,000.00        1,200,000.00        e-bidding

ม.55 (1)

บมจ.มติชน 1,120,000.00      บมจ.มติชน 1,120,000.00     เป.นผู
เสนอราคารายเดียว 

และผ�านคุณสมบัติ

สสว.2561/06-01

ลว.8 มิ.ย.61

2 จ
างทํานามบัตรเจ
าหน
าที่ ฝอก จํานวน 16 กล�อง 8,000.00              8,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ�

7,704.00            หจก.เพชรพลอย

การพิมพ�

7,704.00           เป.นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#42/2561

ลว.15 มิ.ย.61

3 จ
างที่ปรึกษาดําเนินกิจกรรมการศึกษา Micro 

Enterprise ในอาเซียน+8 และการจัดทํา Credibility 

Index for MSMEs

4,700,000.00        4,700,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

ม.ขอนแก�น

มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจการ

คลัง

 4,600,000.00

4,700,000.00 

มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจ

การคลัง

4,653,000.00     ได
รับคะแนนด
าน

คุณภาพสูงที่สุด

สสว.2561/06-02

ลว.15 มิ.ย.61

4 จ
างที่ปรึกษาดําเนินกิจกรรมการจัดทํา Born Global 

Business Model

5,000,000.00        5,000,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

มูลนิธีคีนันแห�งเอเซีย 5,000,000.00      มูลนิธีคีนันแห�งเอเซีย 5,000,000.00     ได
รับคะแนนด
านคุณภาพ

ผ�านเกณฑ�ที่กําหนด

สสว.2561/06-03

ลว.15 มิ.ย.61

5 ซื้อกระดาษถ�ายเอกสาร A4 80G จํานวน 700 รีม 71,200.00            71,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร�จี

71,155.00          บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร�จี

71,155.00         เป.นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#43/2561

ลว.18 มิ.ย.61

6 จ
างดําเนินงานพัฒนาการจัดการข
อมูล SME Big Data 

ระยะที่ 1

4,000,000.00        4,000,000.00        e-bidding

ม.55 (1)

บจก.ไอเอ็มซี เอ
าท� 

ซอร�สซิ่ง (ประเทศไทย)

บจก.บีทามส� โซลูชั่น

 3,750,000.00

3,723,600.00 

บจก.ไอเอ็มซี เอ
าท� 

ซอร�สซิ่ง 

(ประเทศไทย)

3,750,000.00     ได
รับคะแนนด
านเทคนิค

สูงสุด

สสว.2561/06-04

ลว.21 มิ.ย.61

7 ซื้อหมึกพิมพ�ของสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 186,000.00           186,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟทีก
า 185,195.60        บจก.โฟทีก
า 185,195.60        เป.นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#44/2561

ลว.28 มิ.ย.61

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมิถุนายน 2561

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�างในรอบเดือนมิถุนายน 2561

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

8 จ
างดําเนินการตรวจสุขภาพประจําปj 976,000.00           976,000.00           e-bidding

ม.55 (1)

1. บจก.โรงพยาบาล

บางโพ

2.บจก.โรงพยาบาล

สาครเวชวิวัฒน� 1

 884,000.00

717,680.00 

บจก.โรงพยาบาล

บางโพ

884,000.00        ได
รับคะแนนรวมสูงสุด สสว.2561/06-05

ลว.29 มิ.ย.61

9 จ
างที่ปรึกษาจัดทําตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของ SMEs 

ภาคบริการ

1,200,000.00        1,200,000.00        จ
างที่ปรึกษาโดย

วิธีคัดเลือก

ม.70(2)(ข)

มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจการ

คลัง

1,160,000.00      มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจ

การคลัง

1,160,000.00     ยื่นข
อเสนอเพียงรายเดียว

แต�มีความจําเป.นต
องจัด

จ
างและผ�านเกณฑ�ทางด
าน

เทคนิค

สสว.2561/06-06

ลว.29 มิ.ย.61

10 จ
างออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ทําการชั้น G,M รวมถึง

ออกแบบการติดตั้งสายนําสัญญาณที่ใช
ต�อกับ

คอมพิวเตอร�และอุปกรณ�เชื่อมต�อเครือข�าย (LAN 

Cable) สําหรับชั้น G,M,17,18 และ 23

440,100.00           440,100.00           จัดจ
างออกแบบ

วิธีคัดเลือก

ม.79(2)

บจก.เซ็พสิบสาม 435,276.00        บจก.เซ็พสิบสาม 435,276.00        ยื่นข
อเสนอเพียงรายเดียว

แต�มีความจําเป.นต
องจัด

จ
างและผ�านเกณฑ�ทางด
าน

เทคนิครวมราคา

สสว.2561/06-07

ลว.29 มิ.ย.61

11 จ
างออกแบบและพัฒนาฐานข
อมูลกลางด
านการ

ส�งเสริม SME ในรูปแบบเว็บไซต�กลาง (Web Portal)

7,000,000.00        7,000,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.56 (1) (ข)

1. บจก.ซินเนอร�รี่ คอร�

ปอเรชั่น(ประเทศไทย) 

2. บจก.ทูเฟลโลส� 

เน็ตเวิร�ค แอนด�ดีไซน�

3. บจก.เอ็มเวิร�ค กรุpฟ

4. บจก.ดรีมเบส 

อินเตอร�แอ็คทีฟ

5. บจก.ไอเดียเล�

 6,912,300.00

6,800,000.00

6,848,000.00

6,930,000.00

6,890,800.00 

บจก.ดรีมเบส 

อินเตอร�แอคทีฟ

6,930,000.00     เป.นผู
มีคุณสมบัติและ

ข
อเสนอทางเทคนิค

ถูกต
องครบถ
วนและเป.นผู


ได
คะแนนรวมสูงสุด

สสว.2561/06-08

ลว.29 มิ.ย.61
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