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

ม.56 (2) (ข)

บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร0จี

          71,155.00 บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร0จี

         71,155.00 เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#59/2562

ลว.2 พ.ค.62

2 ซื้อหมึกพิมพ0 Canon328 จํานวน 50 กล�อง 99,600.00            99,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟทีก3า 99,510.00          บจก.โฟทีก3า 99,510.00         เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#60/2562

ลว.2 พ.ค.62

3 จ3างดําเนินงานเก็บสายไฟฟIา สายโทรศัพท0 และสาย 

Lan (สายเก�า) ชั้น M 17 18 23

28,300.00            28,300.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.สตาร0ลิ้งค0 

(ประเทศไทย)

          28,205.20 บจก.สตาร0ลิ้งค0 

(ประเทศไทย)

         28,205.20 เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ3าง#61/2562

ลว.13 พ.ค.62

4 ซื้อวัสดุสํานักงานและขอใช3ในครัวของสํานักงาน 

จํานวน 20 รายการ

40,800.00            40,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย0 เซ็น

เตอร0

40,750.95          บจก.กลชาญวิทย0 

เซ็นเตอร0

40,750.95         เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#62/2562

ลว.13 พ.ค.62

9 จ3างซ�อมเปลี่ยนกล3องวงจรปOดพร3อมอุปกรณ0ชั้น 18 9,073.60              9,073.60              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กรีน แอดวานซ0 

อินทิเกรชั่น

9,073.60            บจก.กรีน แอดวานซ0

 อินทิเกรชั่น

9,073.60           เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ3าง#63/2562

ลว.13 พ.ค.62

10 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย0ให3บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.กระบี่

3,200.00              3,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,021.32            บมจ.ซีโอแอล 3,021.32           เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#64/2562

ลว.21 พ.ค.62

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

หน2วยงาน สํานักงานส2งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อม (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�างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

หน2วยงาน สํานักงานส2งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

11 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย0ให3บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ปทุมธานี

3,300.00              3,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,171.84            บมจ.ซีโอแอล 3,171.84           เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#65/2562

ลว.21 พ.ค.62

12 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย0ให3บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.หนองบัวลําภู

3,100.00              3,100.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,878.64            บมจ.ซีโอแอล 2,878.64           เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#66/2562

ลว.21 พ.ค.62

13 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย0ให3บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.เชียงใหม�

3,200.00              3,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,000.56            บมจ.ซีโอแอล 3,000.56           เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#67/2562

ลว.21 พ.ค.62

14 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย0ให3บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.จันทบุรี

5,100.00              5,100.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,946.56            บมจ.ซีโอแอล 4,946.56           เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#68/2562

ลว.21 พ.ค.62

15 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย0ให3บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.นครราชสีมา

4,700.00              4,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,590.67            บมจ.ซีโอแอล 4,590.67           เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#69/2562

ลว.21 พ.ค.62

16 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย0ให3บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.อุดรธานี

4,100.00              4,100.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,920.48            บมจ.ซีโอแอล 3,920.48           เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#70/2562

ลว.21 พ.ค.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�างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

หน2วยงาน สํานักงานส2งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

17 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย0ให3บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.พังงา

3,700.00              3,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,563.95            บมจ.ซีโอแอล 3,563.95           เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#71/2562

ลว.21 พ.ค.62

18 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย0ให3บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สกลนคร

2,400.00              2,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,288.34            บมจ.ซีโอแอล 2,288.34           เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#72/2562

ลว.21 พ.ค.62

19 จ3างดําเนินการแปลบทสรุปผู3บริหารของรายงาน

สถานการณ0 SME ปV 2562 จากภาษาไทยเป2น

ภาษาอังกฤษ

50,000.00            50,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

นายสุเมธ ชาติเจริญ

สวัสดิ์

50,000.00          นายสุเมธ ชาติเจริญ

สวัสดิ์

50,000.00         เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ3าง#73/2562

ลว.23 พ.ค.62

20 จ3างพัฒนาระบบ SME ONE Portal 1,380,000.00        1,380,000.00        วิธีคัดเลือก 

ม.56 (1) (ข)

บจก.ดรีมเบส อินเตอร0

แอ็คทีฟ 

บจก.ทูเฟลโลส0 

เน็ตเวิร0ค แอนด0 ดีไซน0

 1,360,000.00

1,320,000.00

บจก.ทูเฟลโลส0 

เน็ตเวิร0ค แอนด0 

ดีไซน0

1,320,000.00     ได3รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2562/05-01

ลว.23 พ.ค.62

21 ซื้อระบบจัดทํางบประมาณพร3อมติดตั้ง 300,000.00           300,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.บิซโพเทนเชียล 300,000.00        บจก.บิซโพเทนเชียล 300,000.00        เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2562/05-02

ลว.23 พ.ค.62

22 จ3างผู3ดําเนินกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค3าในประเทศ

 ภายใต3โครงการพัฒนาช�องทางการตลาดสําหรับ

ผู3ประกอบการ SME ปV 2562

10,500,000.00       10,500,000.00       e-bidding

ม.55 (1)

บจก.อิมเมจ โซลูชั่น 9,943,500.00      บจก.อิมเมจ โซลูชั่น 9,943,500.00     ได3รับคะแนนรวม

ผ�านเกณฑ0ที่กําหนดไว3

สสว.2562/05-03

ลว.23 พ.ค.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�างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

หน2วยงาน สํานักงานส2งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

23 จ3างจัดทําระบบบริหารลูกหนี้สําหรับดําเนินการกับ

ผู3ประกอบการที่ได3รับเงินกู3ยืมและเงินช�วยเหลือผ�าน

การอุดหนุน

700,000.00           700,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (จ)

บจก.ภัทร โปรเกรส 700,000.00        บจก.ภัทร โปรเกรส 700,000.00        เป2นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได3

ทําการจัดซื้อจัดจ3างไว3ก�อนแล3ว 

และมีความจําเป2นต3องทําการ

จัดซื้อจัดจ3างเพิ่มเติมฯ

สสว.2562/05-04

ลว.28 พ.ค.62

24 จ3างผลิตและเผยแพร�ข�าวสารข3อมูลความรู3ผ�านสื่อ

สิ่งพิมพ0และสื่อสังคมออนไลน0

1,800,000.00        1,800,000.00        วิธีคัดเลือก 

ม.56 (1) (ก)

บจก.แบร0เคฟ โปรดักชั่น 1,792,785.00      บจก.แบร0เคฟ โปร

ดักชั่น

1,792,785.00     ได3รับคะแนนรวมผ�าน

เกณฑ0ที่กําหนดไว3

สสว.2562/05-05

ลว.29 พ.ค.62

25 จ3างติดตั้งม�านปรับแสงห3องประชุมชั้น 17 18 และ 23 70,000.00            70,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.เอ็น เอส เด็ด

คอเรท

69,459.05          บจก.เอ็น เอส เด็ด

คอเรท

69,459.05         เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ3าง#74/2562

ลว.30 พ.ค.62

26 เช�าห3องสอบจํานวน 4 ห3อง 25,000.00            25,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

ม.เทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

25,000.00          ม.เทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี

25,000.00         เป2นการจัดซื้อจัดจ3างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร3าง หรือ

ให3บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ3าง#75/2562

ลว.30 พ.ค.62

27 จ3างดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ0โครงการส�งเสริม

และพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปV

 2562

620,000.00           620,000.00           e-bidding

ม.55 (1)

บจก.ครีเอทีฟ พอยท0 

แอด

บจก.ไอคิวซี

 597,274.00

495,000.00 

บจก.ครีเอทีฟ พอยท0

 แอด

597,274.00        ได3รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2562/05-06

ลว.31 พ.ค.62
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