
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
างทํานามบัตรผู
บริหารฝ�ายประสานเครือข ายผู


ให
บริการ SME

9,630.00 9,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ6

            9,630.00 หจก.เพชรพลอย

การพิมพ6

           9,630.00 เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน าย ก อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม 

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#13/2562

ลว.5 มี.ค.62

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 13,700.00            13,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย6 

เซ็นเตอร6

13,610.40          บจก.กลชาญวิทย6 

เซ็นเตอร6

13,610.40         เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน าย ก อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม 

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#14/2562

ลว.6 มี.ค.62

3 จ
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานศึกษากฎหมายที่เอื้อและ

ลดอุปสรรคต อการประกอบธุรกิจของ SME ในกลุ ม

ธุรกิจบริการ

1,855,000.00        1,855,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ก)

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย

(TDRI)

1,855,000.00      มูลนิธิสถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย(TDRI)

1,855,000.00     เป7นการจ
างที่ปรึกษาที่ใช
วิธี

คัดเลือกแล
ว แต ไม มีผู
ยื่น

ข
อเสนอ

สสว.2562/03-01

ลว.6 มี.ค.62

4 จ
างทํานามบัตร ฝทบ. 500.00                 500.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ6

              481.50 หจก.เพชรพลอย

การพิมพ6

             481.50 เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน าย ก อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม 

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#15/2562

ลว.7 มี.ค.62

5 จ
างทํานามบัตรผู
บริหารฝ�ายประสานเครือข ายผู


ให
บริการ SME

1,000.00              1,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ6

              963.00 หจก.เพชรพลอย

การพิมพ6

             963.00 เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน าย ก อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม 

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#16/2562

ลว.12 มี.ค.62

6 จ
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการจัดอันดับความน าเชื่อถือ

ของ SME ด
วยข
อมูลด
านที่ไม ใช การเงิน 

(non-financial data) ภายใต
งานจัดทําแผนปฏิบัติ

การส งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม

1,750,000.00        1,750,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ก)

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย

(TDRI)

1,749,990.00      มูลนิธิสถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย(TDRI)

1,749,990.00     เป7นการจ
างที่ปรึกษาที่ใช
วิธี

คัดเลือกแล
ว แต ไม มีผู
ยื่น

ข
อเสนอ

สสว.2562/03-02

ลว.12 มี.ค.62

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมีนาคม 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�างในรอบเดือนมีนาคม 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

7 จ
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการเป7น

ประธานอาเซียนของไทย (ASEAN Chairmanship 

2019) (กิจกรรมที่ 1) (กิจกรรมสร
างผู
ประกอบการ 

Born Global)

4,800,000.00        4,800,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

1.ม.ธรรมศาสตร6

2.ม.ขอนแก น

 4,750,000.00

4,635,875.00 

ม.ขอนแก น 4,635,875.00     ได
รับคะแนนด
านเทคนิค

สูงที่สุด
สสว.2562/03-03

ลว.13 มี.ค.62

8 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย6ให
บริการ SME ครบวงจร จ.

มหาสารคาม

1,500.00              1,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,489.88            บมจ.ซีโอแอล 1,489.88           เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน าย 

ก อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#17/2562

ลว.15 มี.ค.62

9 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย6ให
บริการ SME ครบวงจร จ.

ลําปาง

4,000.00              4,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,912.37            บมจ.ซีโอแอล 3,912.37           เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน าย 

ก อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#18/2562

ลว.15 มี.ค.62

10 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย6ให
บริการ SME ครบวงจร จ.

สระแก
ว

3,100.00              3,100.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,097.01            บมจ.ซีโอแอล 3,097.01           เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน าย 

ก อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#19/2562

ลว.15 มี.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�างในรอบเดือนมีนาคม 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

11 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย6ให
บริการ SME ครบวงจร จ.

อํานาจเจริญ

3,000.00              3,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,755.96            บมจ.ซีโอแอล 2,755.96           เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน าย 

ก อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#20/2562

ลว.15 มี.ค.62

12 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย6ให
บริการ SME ครบวงจร จ.

พิษณุโลก

6,000.00              6,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 5,998.47            บมจ.ซีโอแอล 5,998.47           เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน าย 

ก อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#21/2562

ลว.15 มี.ค.62

13 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย6ให
บริการ SME ครบวงจร จ.

สุราษฎร6ธานี

1,700.00              1,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,608.98            บมจ.ซีโอแอล 1,608.98           เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน าย 

ก อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#22/2562

ลว.15 มี.ค.62

14 จ
างทํานามบัตร ผอ.กสป. และเจ
าหน
าที่ ฝตป(คก) 6,500.00              6,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ6

6,259.50            หจก.เพชรพลอย

การพิมพ6

6,259.50           เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน าย 

ก อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#23/2562

ลว.26 มี.ค.62

3/6



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�างในรอบเดือนมีนาคม 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

15 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย6ให
บริการ SME ครบวงจร จ.

เลย

5,000.00              5,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,648.86            บมจ.ซีโอแอล 4,648.86           เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน าย 

ก อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#24/2562

ลว.15 มี.ค.62

16 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย6ให
บริการ SME ครบวงจร จ.

เชียงราย

1,000.00              1,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 873.78              บมจ.ซีโอแอล 873.78             เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน าย 

ก อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#25/2562

ลว.15 มี.ค.62

17 จ
างพัฒนาระบบ SME CONNEXT : ระบบ 

Pre-Register SME CONNEXT

500,000.00           495,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (จ)

บจก.อินโนเวทีฟ 

วิลเลจ

        495,000.00 บจก.อินโนเวทีฟ 

วิลเลจ

490,000.00        เป7นพัสดุที่เกี่ยวพันกับ

พัสดุที่ได
ทําการจัดซื้อจัด

จ
างไว
ก อนแล
วฯ

สสว.2562/03-04

ลว.18 มี.ค.62

18 จ
างผลิตและเผยแพร ข าวสารข
อมูลความรู
ผ านสื่อ

โทรทัศน6และวิทยุกระจายเสียง

3,500,000.00        3,500,000.00        e-bidding

ม.55 (1)

1.บจก.ไนซ6ไฟน6เวิร6ค 

2.บจก.ซี.เอ. อินโฟ 

มีเดีย 

3.บจก.กูpด เน็ตเวิร6ค 

4.บจก.ที.ไอ.เอส. 

(ประเทศไทย) 

5.บจก.วาย คอมมู

นิเคชั่น 

6.บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย

 กรุpป

 3,409,020.00

3,300,000.00

3,400,000.00

3,415,000.00

3,534,531.00

3,390,000.00 

บจก.ที.ไอ.เอส. 

(ประเทศไทย)

3,415,000.00     ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2562/03-05

ลว.20 มี.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�างในรอบเดือนมีนาคม 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

19 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัว จํานวน 15 รายการ 21,000.00            21,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 20,954.22          บมจ.ซีโอแอล 20,954.22         เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน าย 

ก อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#26/2562

ลว.26 มี.ค.62

20 จ
างดําเนินกิจกรรมงานแสดงสินค
าในประเทศเพื่อ

ผู
ประกอบการ SME ไทย ณ ศูนย6การค
าเซ็นทรัลเวิลด6 

ภายใต
โครงการพัฒนาช องทางการตลาดสําหรับ

ผู
ประกอบการ SME ปq 2562

1,000,000.00        1,000,000.00        โดยวิธีคัดเลือก

ม56(1)(ข)

บจก. ไฮ ไมซ6 แมเนช

เม
น

บจก.ซีทรู

บจก.ดิ เอ็กซ6ซิบิส

 1,779,100.00

1,959,100.00

1,000,000.00 

บจก.ดิเอ็กซ6ซิบิส 1,000,000.00     ได
รับคะแนนด
านเทคนิค

ผ านเกณฑ6ที่กําหนดไว


สสว.2562/03-06

ลว.28 มี.ค.62

21 จ
างดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ

ขับเคลื่อนแผนการส งเสริม SME การพัฒนาข
อมูล

กลางด
านการส งเสริม SME ผ านเว็บไซต6 SMEONE

3,800,000.00        3,800,000.00        โดยวิธีคัดเลือก

ม56(1)(ข)

บจก.หัวใหญ 

บจก.เพนนินซูลาร6

บจก.ไอเดียท ปtอบ

บจก.ซินเนอร6รี่ฯ

 3,670,100.00

3,745,000.00

3,718,250.00

3,772,000.00 

บจก.เพนนินซูลาร6ฯ 3,745,000.00     ได
รับคะแนนด
านเทคนิค

ผ านเกณฑ6ที่กําหนดไว


สสว.2562/03-07

ลว.28 มี.ค.62

22 จ
างซ อมเปลี่ยนมอเตอร6พัดลม จํานวน 2 ตัว สําหรับ

เครื่องปรับอากาศขนาด 60,000BTU (ชั้น M)

6,800.00              6,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

สุวิชแอร6แอนด6เซอร6วิส 

โดยนายสาธิต เกษชม

6,800.00            สุวิชแอร6แอนด6

เซอร6วิส โดยนาย

สาธิต เกษชม

6,800.00           เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน าย 

ก อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#27/2562

ลว.29 มี.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�างในรอบเดือนมีนาคม 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

23 ซื้อเครื่องบันทึกเสียงและพอยน6เตอร6ไร
สาย 7,000.00              7,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

1.บจก.ไอซัพพลาย

2.บจก.ดับบลิวทีซี 

คอมพิวเตอร6

 6,569.80

5,606.80 

บจก.ดับบลิวทีซี 

คอมพิวเตอร6

5,606.80           เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน าย 

ก อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#28/2562

ลว.29 มี.ค.62

24 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัว จํานวน 14 รายการ 39,800.00            39,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย6 

เซ็นเตอร6

39,789.02          บจก.กลชาญวิทย6 

เซ็นเตอร6

39,789.02         เป7นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีการผลิต จําหน าย 

ก อสร
าง หรือให
บริการ

ทั่วไป และไม เกินวงเงิน

ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#29/2562

ลว.29 มี.ค.62
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