
แบบ สขร.100

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�างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประเมินผลการดําเนินงาน

โครงการตามแผนงานบูรณาการ ป& 2562

4,000,000.00 4,000,000.00 วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

1.บจก.ทริสฯ

2.บจก.เอฟฟ4นิตี้

3.TDRI

4.ม.ศรีปทุม

 3,950,000.00

3,933,600.00

4,000,000.00

3,900,000.00 

บจก.ทริส คอร>

ปอเรชั่นฯ

3,950,000.00     ได�รับคะแนนด�านเทคนิค

ผAานเกณฑ>ที่กําหนดไว�

สสว.2562/01-01 

ลว. 2 ม.ค.62

2 จ�างปรับปรุงและบํารุงรักษาเว็บไซต>และระบบ SMEs 

One - Stop Service Center

300,000.00           300,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลุAมแอดวานซ> 

รีเสิร>ช

300,000.00        บจก.กลุAมแอดวานซ> 

รีเสิร>ช

300,000.00        เปXนการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหนAาย 

กAอสร�าง หรือให�บริการ

ทั่วไป และไมAเกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2562/01-02

ลว. 3 ม.ค.62

3 จ�างที่ปรึกษาดําเนินการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่น

ผู�ประกอบการภาคการค�าและบริการรายเดือน ป& 2562

3,600,000.00        3,600,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ค)

ม.หอการค�าไทย 3,600,000.00      ม.หอการค�าไทย 3,600,000.00     เปXนงานที่จําเปXนต�องให�ที่

ปรึกษารายเดิมทําตAอจาก

งานที่ได�ทําไว�แล�วเนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิค

สสว.2562/01-03

ลว. 3 ม.ค.62

4 จ�างที่ปรึกษาดําเนินงานประเมินผลความยั่งยืน

โครงการสAงเสริม SME ภายใต�กองทุนสAงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยAอม

3,012,400.00        3,012,400.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

บจก.เอ็กเซลเลนท> บิส

เนส แมเนจเม�นท>

2,982,276.00      บจก.เอ็กเซลเลนท> 

บิสเนส แมเนจเม�นท>

2,982,276.00     ได�คะแนนด�านเทคนิคสูงสุด สสว.2562/01-04

ลว. 4 ม.ค.62

5 จ�างดําเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร�าง

ศักยภาพของพนักงาน

500,000.00           497,550.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.พอสซิเบิ้ล พลัส 496,000.00        บจก.พอสซิเบิ้ล พลัส 496,000.00        เปXนการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหนAาย 

กAอสร�าง หรือให�บริการ

ทั่วไป และไมAเกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2562/01-05

ลว. 8 ม.ค.62

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมกราคม 2562

หน.วยงาน สํานักงานส.งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา
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แบบ สขร.100

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�างในรอบเดือนมกราคม 2562

หน.วยงาน สํานักงานส.งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

6 จ�างที่ปรึกษาดําเนินงานบํารุงรักษาระบบขึ้นทะเบียน

ผู�ประกอบการ SME

900,000.00           898,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ค)

บจก.กลุAมแอดวานซ> 

รีเสิร>ช

989,800.00        บจก.กลุAมแอดวานซ> 

รีเสิร>ช

989,800.00        เปXนงานที่จําเปXนต�องให�ที่

ปรึกษารายเดิมทําตAอจาก

งานที่ได�ทําไว�แล�วเนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิค

สสว.2562/01-06

ลว. 15 ม.ค.62

7 จ�างบํารุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร>อุปกรณ>

ตAอพAวงของสํานักงานฯ

1,800,000.00        18,000,000.00       e-bidding

ม.55 (1)

1.หจก.สุขสอนสิน

2.บจก.เน็กซ>เทค เอเชีย

3.บมจ.โอเพAน 

เทคโนโลยี

4.บจก.ดีเอ็กซ>พี (ไทย

แลนด>)

 1,750,000.00

1,792,250.00

1,585,800.00

1,369,600.00 

บมจ.โอเพAน 

เทคโนโลยี

1,334,500.00     การซื้อหรือจ�างครั้งหนึ่ง

วงเงินเกิน 500,000 บาท 

และเปXนสินค�าหรืองาน

บริการที่ไมAได�กําหนด

รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะไว�ในระบบ

 e-catalog

สสว.2562/01-07

ลว. 15 ม.ค.62

8 จ�างดําเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือขAายผู�ให�บริการ SMEs

 สูAอาเซียน (ASEAN SME Service Provider Network)

7,000,000.00        7,000,000.00        e-bidding

ม.55 (1)

ม.ขอนแกAน 7,000,000.00      ม.ขอนแกAน 7,000,000.00     ได�รับคะแนนด�านเทคนิค

รวมราคา ผAานเกณฑ>ที่

กําหนดไว�

สสว.2562/01-08

ลว. 15 ม.ค.62

9 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช�ในครัวฯ 26 รายการ 71,500.00            71,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย> 

เซ็นเตอร>

71,409.66          บจก.กลชาญวิทย> 

เซ็นเตอร>

71,409.66         เปXนการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหนAาย 

กAอสร�าง หรือให�บริการ

ทั่วไป และไมAเกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ 1/2562

 ลว. 16 ม.ค.62
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แบบ สขร.100

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�างในรอบเดือนมกราคม 2562

หน.วยงาน สํานักงานส.งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

10 ซื้อหมึกพิมพ>ของสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 156,500.00           156,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟทีก�า 156,412.60        บจก.โฟทีก�า 156,412.60        เปXนการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหนAาย 

กAอสร�าง หรือให�บริการ

ทั่วไป และไมAเกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ 2/2562

 ลว. 17 ม.ค.62

11 จ�างที่ปรึกษาจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผู�ประกอบการ 

SME ของประเทศรายเดือน ป& 2562

300,000.00           300,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ค)

ม.หอการค�าไทย 300,000.00        ม.หอการค�าไทย 300,000.00        เปXนงานที่จําเปXนต�องให�ที่

ปรึกษารายเดิมทําตAอจาก

งานที่ได�ทําไว�แล�วเนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิค

สสว.2562/01-09

ลว. 28 ม.ค.62

12 ซื้อระบบโปรแกรม McAfee Anti-virus ของสํานักงาน 200,000.00           200,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.สุขสอนสิน 179,760.00        หจก.สุขสอนสิน 179,760.00        เปXนการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหนAาย 

กAอสร�าง หรือให�บริการ

ทั่วไป และไมAเกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ 3/2562

ลว. 29 ม.ค.62

13 ซื้ออุปกรณ>ไฟฟlาและงานซAอมบํารุงทั่วไปของสํานักงาน

 จํานวน 4 รายการ

34,500.00            34,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ไอซัพพลาย

บจก.ลูนAา อิเลคทริค 

ซัพพลาย

บจก.กลชาญวิทย> 

เซ็นเตอร>

 34,411.20

34,668.00

36,594.00 

บจก.ไอซัพพลาย 34,411.20         เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 4/2562

ลว. 29 ม.ค.62
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แบบ สขร.100

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�างในรอบเดือนมกราคม 2562

หน.วยงาน สํานักงานส.งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

14 จ�างทําความสะอาดพรมห�อง ผอ.สสว. 5,000.00              4,413.75              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซักพรมไทย 

เซอร>วิส

4,413.75            บจก.ซักพรมไทย 

เซอร>วิส

4,413.75           เปXนการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหนAาย 

กAอสร�าง หรือให�บริการ

ทั่วไป และไมAเกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ 5/2562

ลว. 29 ม.ค.62

15 จ�างซAอมเปลี่ยนกล�องวงจรป4ดและเครื่องบันทึกภาพ

กล�องวงจรป4ด

23,112.00            23,112.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กรีน แอดวานซ> 

อินทิเกรชั่น

23,112.00          บจก.กรีน แอดวานซ>

 อินทิเกรชั่น

23,112.00         เปXนการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหนAาย 

กAอสร�าง หรือให�บริการ

ทั่วไป และไมAเกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ�าง#6/2562

ลว.30 ม.ค.62
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