
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
างออกแบบและจัดพิมพ�รายงานสถานการณ�วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย�อม

1,350,000.00 1,350,000.00 e-bidding

ม.55 (1)

1. บจก.ดอกเบี้ย

2. บจก. ฮีซ�

3. บมจ.อมรินทร�พริ้น 

ติ้ง แอนด� พับลิชชิ่ง

4. บจก.กราฟฟ7ก โฮม 

เมด

 1,100,000.00

1,189,840.00

794,475.00

1,330,000.00 

บมจ.อมรินทร�พริ้น

ติ้งฯ

794,475.00        ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2561/07-01

ลว.5 ก.ค.61

2 จ
างทํารายงานผลการดําเนินงานสํานักงานส�งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําปF 2560

728,200.00           728,200.00           e-bidding

ม.55 (1)

1. บจก.หัวใหญ�

2.บจก.ชู
สมีพริ้นแอนด�

ดีไซน�

3.บจก.อัมรินทร�พริ้นติ้ง

 แอนด� พับลิชชิ่ง

 1. 663,400.00

2.ไม�ผ�านเกณฑ�

คุณสมบัติ

3.  363,800.00

บจก.หัวใหญ� 663,400.00        ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2561/07-02

ลว.6 ก.ค.61

3 จ
างทํานามบัตรของผู
จัดการและเจ
าหน
าที่ศูนย�

ให
บริการ SME ครบวงจร (OSS) จํานวน 159 รายชื่อ

80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ�

          76,558.50 หจก.เพชรพลอย

การพิมพ�

         76,558.50 เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#45/2561

ลว.9 ก.ค.61

4 จ
างซ�อมแซมประตูกระจกชั้น G และ 17 12,000.00            12,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.เอเอส ควอลิตี้ 

เซ็นเตอร�

11,770.00          บจก.เอเอส ควอลิตี้ 

เซ็นเตอร�

11,770.00         เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#46/2561

ลว.13 ก.ค.61

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกรกฎาคม 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�างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

5 จ
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการศึกษารูปแบบการ

ส�งเสริม SME กลุ�มธุรกิจการเกษตร : กรณีศึกษาการ

พัฒนาธุรกิจการเกษตรเพื่อรองรับเกษตรกรรม 4.0 

(Farming 4.0)

2,900,000.00        2,900,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ก)

ม.เทคโนโลยีพระจอม

เกล
าธนบุรี

2,800,000.00      ม.เทคโนโลยีพระ

จอมเกล
าธนบุรี

2,800,000.00     เปRนการจ
างที่ใช
ทั้งวิธี

ประกาศเชิญชวนทั่วไป

และวิธีคัดเลือก หรือใช
วิธี

คัดเลือกแล
วแต�ไม�มีผู
ยื่น

ข
อเสนอ หรือข
อเสนอนั้น

ไม�ได
รับการคัดเลือก

สสว.2561/07-03

ลว.13 ก.ค.61

6 จ
างดําเนินการจัดทําประกันชีวิตและสุขภาพให
กับ

พนักงานที่เข
าทํางานระหว�างวันที่ 16 ก.ค.61 - 30 

ก.ย.61 จํานวน 1 คน

3,070.00              3,070.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ไทยสมุทร 

ประกันชีวิต

3,008.48            บมจ.ไทยสมุทร 

ประกันชีวิต

3,008.48           เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#47/2561

ลว.13 ก.ค.61

7 จ
างดําเนินการจัดทําเงินเดือนและระบบงานด
าน

ทรัพยากรบุคคล

446,000.00           446,000.00           วิธีคัดเลือก

ม.56 (1) (ข)

บจก.เจเนอรัล เอาท�

ซอร�สซิ่ง

431,343.75        บจก.เจเนอรัล เอาท�

ซอร�สซิ่ง

431,343.75        เปRนผู
ยื่นข
อเสนอรายเดียว

 และผ�านคุณสมบัติ

สสว.2561/07-04

ลว.16 ก.ค.61

8 ซื้อ External HDD จํานวน 1 เครื่อง 2,700.00              2,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ไอซัพพลาย 2,664.30            บจก.ไอซัพพลาย 2,664.30           เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#48/2561

ลว.17 ก.ค.61

9 ซื้อกระดาษถ�ายเอกสาร A4 จํานวน 200 รีม 20,400.00            20,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ดั๊บเบิ้ลเอ ดิจิตอล

 ซินเนอร�จี

20,330.00          บจก.ดั๊บเบิ้ลเอ 

ดิจิตอล ซินเนอร�จี

20,330.00         เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#49/2561

ลว.19 ก.ค.61

10 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัว จํานวน 46 รายการ 76,300.00            76,300.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.พันธวนิช 76,294.21          บจก.พันธวนิช 76,294.21         เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#50/2561

ลว.23 ก.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�างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

11 จ
างผลิตระบบ Application SME Connect 4,000,000.00        4,000,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.56 (1) (ข)

บจก.เอ็มเวิร�ค กรุkป

บจก.อินโนเวทีฟ 

วิลเลจ

 3,884,100.00

3,950,000.00 

บจก.อินโนเวทีฟ 

วิลเลจ

3,800,000.00     ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2561/07-05

ลว.24 ก.ค.61

12 ซื้อโปรแกรม Creative Cloud for teams all 

Multiple platforms multi asian languages 

licensing subscription yearly

150,000.00           150,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ไอ.ที.โซลูชั่นฯ

บจก.พาดี อินโนเวชั่น

บจก.ไทยซอฟต�อัพ

บจก.ดับบลิวทีซี 

คอมพิวเตอร�

 141,240.00

145,520.00

145,092.00

141,240.00 

บจก.ดับบลิวทีซี 

คอมพิวเตอร�

141,240.00        เสนอราคาต่ําสุดและให


เงื่อนไขการชําระเงิน 30 

วัน

ใบสั่งซื้อ#51/2561

ลว.25 ก.ค.61

13 ซื้อครุภัณฑ�เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานและจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย

แบบที่ 2 พร
อมติดตั้ง

2,944,200.00        2,944,200.00        วิธีคัดเลือก

ม.56 (1) (ก)

บจก.ดับบลิวทีซี 

คอมพิวเตอร�

บจก.สหธุรกิจ

บจก.อินฟอร�เจนดาต
า

ซิสเท็ม

 2,414,396.15

2,083,054.60

2,459,500.00 

บจก.ดับบลิวทีซี 

คอมพิวเตอร�

2,400,000.00     ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2561/07-06

ลว.31 ก.ค.61

14 จ
างซ�อมแซมอุปกรณ�และชุด UPS สํารองไฟฟsาตู


โทรศัพท�ของสํานักงาน

299,515.40           299,515.40           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.เตียวฮงสีลม 299,514.40        บจก.เตียวฮงสีลม 299,514.40        เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2561/07-07

ลว.31 ก.ค.61
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