
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
างดําเนินกิจกรรมส�งเสริมการใช
เว็บไซต�ศูนย�

ให
บริการผู
ประกอบการ SMEs ในอาเซียน 

(www.aseansme.org)

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (จ)

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล
าเจ
าคุณทหาร

ลาดกระบัง

      1,000,000.00 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล
าเจ
า

คุณทหารลาดกระบัง

     1,000,000.00 เปDนพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได


ทําการจัดซื้อจัดจ
างไว
ก�อนแล
ว 

และมีความจําเปDนต
องจัดซื้อจัด

จ
างเพิ่มเติมจะต
องไม�สูงกว�า

พัสดุที่ได
ทําการจัดซื้อจัดจ
างไว


ก�อนแล
ว

สสว.2562/04-01

ลว.2 เม.ย.62

2 จ
างซ�อมแซมปรับปรุงกล�องไฟโฆษณา สสว 32,100.00 32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โชว� บิซ อีเวนท�           32,100.00 บจก.โชว� บิซ อีเวนท�          32,100.00 เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#30/2562

ลว.4 เม.ย.62

3 จ
างทํานามบัตรผู
บริหาร จํานวน 2 รายชื่อ 2,900.00              2,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ�

2,889.00            หจก.เพชรพลอย

การพิมพ�

2,889.00           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#31/2562

ลว.5 เม.ย.62

4 จ
างผลิตสื่อประชาสัมพันธ� สสว. ในรูปแบบแผ�นพับ 

จํานวน 5,000 ใบ

26,750.00            26,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.เคิร�นนิ่ง 

แมทเทอร�ส

          26,750.00 บจก.เคิร�นนิ่ง 

แมทเทอร�ส

         26,750.00 เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#32/2562

ลว.11 เม.ย.62

5 จ
างทํานามบัตรเจ
าหน
าที่ ฝปค. จํานวน 7 รายชื่อ 3,500.00              3,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ�

3,370.50            หจก.เพชรพลอย

การพิมพ�

3,370.50           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#33/2562

ลว.19 เม.ย.62

6 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สุโขทัย

6,200.00              6,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 6,024.85            บมจ.ซีโอแอล 6,024.85           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#34/2562

ลว.22 เม.ย.62

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนเมษายน 2562

หน/วยงาน สํานักงานส/งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย/อม (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 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

7 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ยะลา

4,800.00              4,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,681.42            บมจ.ซีโอแอล 4,681.42           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#35/2562

ลว.22 เม.ย.62

8 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ศรีสะเกษ

3,300.00              3,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,089.48            บมจ.ซีโอแอล 3,089.48           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#36/2562

ลว.22 เม.ย.62

9 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.นครศรีธรรมราช

3,400.00              3,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,229.51            บมจ.ซีโอแอล 3,229.51           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#37/2562

ลว.22 เม.ย.62

10 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สงขลา

5,400.00              5,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 5,264.25            บมจ.ซีโอแอล 5,264.25           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#38/2562

ลว.22 เม.ย.62

11 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.นครสวรรค�

2,600.00              2,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,524.13            บมจ.ซีโอแอล 2,524.13           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#39/2562

ลว.22 เม.ย.62

12 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.นครปฐม

3,700.00              3,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,452.09            บมจ.ซีโอแอล 3,452.09           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#40/2562

ลว.22 เม.ย.62
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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 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

13 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.กาฬสินธุ�

7,600.00              7,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 7,483.33            บมจ.ซีโอแอล 7,483.33           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#41/2562

ลว.22 เม.ย.62

14 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ตาก

6,200.00              6,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 5,969.51            บมจ.ซีโอแอล 5,969.51           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#42/2562

ลว.22 เม.ย.62

15 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ขอนแก�น

6,800.00              6,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 6,657.88            บมจ.ซีโอแอล 6,657.88           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#43/2562

ลว.22 เม.ย.62

16 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สมุทรสาคร

3,500.00              3,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,321.61            บมจ.ซีโอแอล 3,321.61           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#44/2562

ลว.22 เม.ย.62

17 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.พระนครศรีอยุธยา

7,600.00              7,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 7,492.66            บมจ.ซีโอแอล 7,492.66           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#45/2562

ลว.22 เม.ย.62

18 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.อุบลราชธานี

3,000.00              3,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,787.64            บมจ.ซีโอแอล 2,787.64           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#46/2562

ลว.22 เม.ย.62
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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 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

19 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.บุรีรัมย�

6,600.00              6,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 6,419.30            บมจ.ซีโอแอล 6,419.30           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#47/2562

ลว.22 เม.ย.62

20 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ชลบุรี

6,400.00              6,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 6,291.10            บมจ.ซีโอแอล 6,291.10           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#48/2562

ลว.22 เม.ย.62

21 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.พิจิตร

1,600.00              1,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,482.80            บมจ.ซีโอแอล 1,482.80           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#49/2562

ลว.22 เม.ย.62

22 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ตราด

3,500.00              3,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,389.88            บมจ.ซีโอแอล 3,389.88           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#50/2562

ลว.22 เม.ย.62

23 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.นครพนม

3,300.00              3,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,849.85            บมจ.ซีโอแอล 2,849.85           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#51/2562

ลว.22 เม.ย.62

24 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.กาญจนบุรี

3,300.00              3,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,129.65            บมจ.ซีโอแอล 3,129.65           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#52/2562

ลว.24 เม.ย.62
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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 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

25 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.อุตรดิตถ�

3,000.00              3,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,766.68            บมจ.ซีโอแอล 2,766.68           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#53/2562

ลว.24 เม.ย.62

26 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.กําแพงเพชร

1,500.00              1,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,374.42            บมจ.ซีโอแอล 1,374.42           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#54/2562

ลว.24 เม.ย.62

27 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ร
อยเอ็ด

2,500.00              2,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,108.71            บมจ.ซีโอแอล 2,108.71           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#55/2562

ลว.24 เม.ย.62

28 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ฉะเชิงเทรา

2,500.00              2,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,004.09            บมจ.ซีโอแอล 2,004.09           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#56/2562

ลว.24 เม.ย.62

29 จ
างเหมาบริการซ�อมเครื่องปรับอากาศขนาด 

60,000BTU (ชั้น M)

21,100.00            21,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.สตาร�ลิ้งค� 

(ประเทศไทย)

21,079.00          บจก.สตาร�ลิ้งค� 

(ประเทศไทย)

21,079.00         เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#57/2562

ลว.25 เม.ย.62

30 ซื้ออุปกรณ�งานซ�อมบํารุงทั่วไปของสํานักงาน จํานวน 3

 รายการ

5,700.00              5,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ลูน�าอิเลคทริค 

แอนด� ซัพพลาย

5,692.40            บจก.ลูน�าอิเลคทริค 

แอนด� ซัพพลาย

5,692.40           เปDนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#58/2562

ลว.30 เม.ย.62
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