
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
างดําเนินกิจกรรมพัฒนาเว็บไซต�ฐานข
อมูลหน"วยงานผู


ให
บริการผู
ประกอบการ SMEs ในอาเซียน

1,300,000.00 1,300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (จ)

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล
าเจ
าคุณทหาร

ลาดกระบัง

1,300,000.00 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล
าเจ
า

คุณทหารลาดกระบัง

1,300,000.00 พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ
าง

เป@นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่

ได
ทําการจัดซื้อจัดจ
างไว
ก"อน

แล
ว และมีความจําเป@นต
อง

ทําการจัดซื้อจัดจ
างเพิ่มเติม

เพื่อความสมบูรณ�หรือ

ต"อเนื่องในการใช
พัสดุนั้น

สสว.2563/04-01

ลว.1 เม.ย.63

2 จ
างบํารุงรักษาระบบโปรแกรม HR : Tiger 

eSmartpay ระยะเวลา 1 ปS 

(7 เม.ย.63 ถึง 6 เม.ย.64)

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 จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#67/2563

ลว.7 เม.ย.63

3 จ
างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบฐานข
อมูล SME Big 

Data ระยะที่ 3

4,000,000.00        4,000,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

บจก.ไอเอ็มซี เอ
าท�

ซอร�สซิ่ง (ประเทศไทย)

      3,900,000.00 บจก.ไอเอ็มซี เอ
าท�

ซอร�สซิ่ง (ประเทศ

ไทย)

     3,900,000.00 ได
รับคะแนนด
านเทคนิค

สูงที่สุด

สสว.2563/04-02

ลว.7 เม.ย.63

4 จ
างที่ปรึกษาดําเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพ 

SME โดยพัฒนาระบบผู
ให
บริการทางธุรกิจ (service 

Provider)

4,500,000.00        4,500,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

ม.เทคโนโลยีพระจอม

เกล
าพระนครเหนือ

มูลนิธิเพื่อสถาบัน

พัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย"อม

สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุeน

 4,400,000.00

4,431,500.00

4,458,500.00

ม.เทคโนโลยีพระ

จอมเกล
าพระนคร

เหนือ

4,400,400.00     ได
รับคะแนนด
านเทคนิค

สูงที่สุด

สสว.2563/04-04 

ลว.14 เม.ย.63

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนเมษายน 2563

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�างในรอบเดือนเมษายน 2563

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

5 จ
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการ

ส"งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม : การศึกษา

แนวทางการพัฒนาปgจจัยแวดล
อมที่สนับสนุนการ

เติบโตของวิสาหกิจรายย"อย (Micro) และวิสาหกิจ

ขนาดย"อม (Small)

วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจการ

คลัง

3,475,000.00      มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจ

การคลัง

3,175,000.00     ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2563/04-05

ลว.15 เม.ย.63

6 จ
างพัฒนาระบบจัดทํางบประมาณ ระยะที่ 2 1,000,000.00        1,000,000.00        e-bidding

ม.55 (1)

บจก.บิซโพเทนเชียล

หจก.อุตรดิตถ� เอส.ดี 

คอมพิวเตอร�

 948,900.00

963,000.00 

บจก.บิซโพเทนเชียล 948,900.00        ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2563/04-06

ลว.15 เม.ย.63

7 จ
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานการประเมินผลครึ่ง

แผนการส"งเสริม SME ฉบับที่ 4

2,545,000.00        2,545,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ค)

บจก.ทริส คอร�ปอเรชั่น 2,545,000.00      บจก.ทริส คอร�

ปอเรชั่น

2,545,000.00     เป@นงานที่จําเป@นต
องให
ที่

ปรึกษารายเดิมทําต"อจาก

งานที่ได
ทําไว
แล
วเนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิค

สสว.2563/04-07

ลว.15 เม.ย.63

8 จ
างปรับปรุงบทเสียงอัตโนมัติและเมนูการใช
งาน Call 

Center 1301

160,000.00           150,335.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.เตียวฮงสีลม 150,335.00        บจก.เตียวฮงสีลม 150,335.00        เป@นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#68/2563

ลว.15 เม.ย.63

9 จ
างดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานจัดการสํานักงาน Smart Office (กิจกรรม

พัฒนาระบบ KPI องค�กร)

1,000,000.00        1,000,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.56 (1) (ข)

บจก.บิซโพเทนเชียล

บจก.มัลติ เทคโนโลยี 

โปรเฟสชั่นแนล

 988,000.00

888,100.00 

บจก.มัลติ เทคโนโลยี

 โปรเฟสชั่นแนล

888,100.00        ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2563/04-08

ลว.16 เม.ย.63

10 จ
างที่ปรึกษาดําเนินการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่น

ผู
ประกอบการ SME รายเดือน ปS 2563

3,400,000.00        3,400,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ค)

ม.ขอนแก"น 3,400,000.00      ม.ขอนแก"น 3,400,000.00     เป@นงานที่จําเป@นต
องให
ที่

ปรึกษารายเดิมทําต"อจาก

งานที่ได
ทําไว
แล
วเนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิค

สสว.2563/04-09 

ลง. 17 เม.ย.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�างในรอบเดือนเมษายน 2563

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

11 จ
างออกแบบและจัดพิมพ�รายงานสถานการณ�วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย"อม

1,400,000.00        1,400,000.00        e-bidding

ม.55 (1)

บจก.ยูโทเปSย มีเดีย 

อินเตอร�เนชันแนล

(ประเทศไทย)

บมจ.อมรินทร�พริ้นติ้ง 

แอนด� พับลิชชิ่ง

บจก.ออนปqา

 1,180,000

1,083,910

685,000 

บจก.ยูโทเปSย มีเดีย

อินเตอร�เนชันแนล

(ประเทศไทย)

1,180,000.00     ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2563/04 10

ลง 20 เม.ย.63

12 จ
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารและขับเคลื่อนแผนการส"งเสริม SME แนว

ทางการส"งเสริมการใช
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ธุรกิจ SME

1,900,000.00        1,900,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

ม.เทคโนโลยีพระจอม

เกล
าพระนครเหนือ

ม.เทคโนโลยีพระจอม

เกล
าธนบุรี

 1,899,000.00

1,900,000.00 

ม.เทคโนโลยีพระ

จอมเกล
าธนบุรี

1,900,000.00     ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2563/04 11

ลง 24 เม.ย.63

13 จ
างที่ปรึกษาดําเนินการทบทวนและจัดทํา(ร"าง)แผน

ยุทธศาสตร� สสว.ระยะ 5 ปS (2566-2570)

1,000,000.00        1,000,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ก)

บจก.บริดจ� คอนซัลติ้ง 999,915.00        บจก.บริดจ� คอน

ซัลติ้ง

999,915.00        มีความเชี่ยวชาญและประ

การณ�ในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร�ให
กับ

หน"วยงานรัฐและเอกชน

สสว.2563/04-12

ลง 27 เม.ย.63

14 ซื้อกระดาษถ"ายเอกสาร A4 80G Fuji Xerox 

Performer 113-12T-5008 จํานวน 250 รีม

22,740.00            22,737.50            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ที.เค.เอส.

เทคโนโลยี

22,737.50          บมจ.ที.เค.เอส.

เทคโนโลยี

22,737.50         เป@นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#70/2563

ลว.28 เม.ย.63

15 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัวของสํานักงาน 

จํานวน 19 รายการ

30,800.00            30,789.01            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 30,789.01          บมจ.ซีโอแอล 30,789.01         เป@นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#71/2563

ลว.28 เม.ย.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�างในรอบเดือนเมษายน 2563

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

16 ซื้อกระดาษถ"ายเอกสาร A4 80G 500 Double A 

จํานวน 500 รีม

50,830.00            50,825.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร�จี

          50,825.00 บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร�จี

         50,825.00 เป@นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#72/2563

ลว.30 เม.ย.63
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