
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
างผลิตสื่อประชาสัมพันธ� สสว. ในรูปแบบสื่อ

นิทรรศการ

273,250.00 191,209.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.เบสปริ้นท�เอเซีย         179,760.00 บจก.เบสปริ้นท�เอเซีย         179,760.00 เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#108/2562

ลว.8 ก.ค.62

2 จ
างดําเนินการตรวจสุขภาพประจําป@ 976,000.00           976,000.00           e-bidding

ม.55 (1)

บจก.รพ.บางโพ

บจก.ศรีสาครเวชวิวัฒน�

บจก.มีนบุรีการแพทย�

976,000.00

854,000.00

761.280.00

บจก.รพ.บางโพ 976,000.00        ได
รับคะแนนสูงสุด สสว.2562/07-01

ลว.18 ก.ค.62

3 จ
างทํานามบัตรผู
จัดการและเจ
าหน
าที่ประจําศูนย�

ให
บริการ SME

16,500.00            16,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ�

          14,445.00 หจก.เพชรพลอย

การพิมพ�

         14,445.00 เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#109/2562

ลว.22 ก.ค.62

4 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สุโขทัย

1,200.00              1,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 941.67              บมจ.ซีโอแอล 941.67             เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#110/2562

ลว.19 ก.ค.62

9 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ชัยภูมิ

2,800.00              2,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,649.64            บมจ.ซีโอแอล 2,649.64           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#111/2562

ลว.19 ก.ค.62

10 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ระนอง

1,500.00              1,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,361.67            บมจ.ซีโอแอล 1,361.67           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#112/2562

ลว.19 ก.ค.62

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกรกฎาคม 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�างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

11 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.พิจิตร

3,600.00              3,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,403.63            บมจ.ซีโอแอล 3,403.63           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#113/2562

ลว.19 ก.ค.62

12 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ลพบุรี

6,600.00              6,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 6,379.96            บมจ.ซีโอแอล 6,379.96           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#114/2562

ลว.19 ก.ค.62

13 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.แม8ฮ8องสอน

2,800.00              2,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,554.26            บมจ.ซีโอแอล 2,554.26           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#115/2562

ลว.19 ก.ค.62

14 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ปPตตานี

1,300.00              1,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,137.94            บมจ.ซีโอแอล 1,137.94           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#116/2562

ลว.19 ก.ค.62

15 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.หนองคาย

3,400.00              3,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,219.98            บมจ.ซีโอแอล 3,219.98           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#117/2562

ลว.19 ก.ค.62

16 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.บึงกาฬ

5,200.00              5,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,937.37            บมจ.ซีโอแอล 4,937.37           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#118/2562

ลว.19 ก.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�างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

17 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ประจวบคีรีขันธ�

4,400.00              4,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,177.48            บมจ.ซีโอแอล 4,177.48           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#119/2562

ลว.19 ก.ค.62

18 จ
างเหมาบริการซ8อมเครื่องปรับอากาศขนาด 

60,000BTU (ชั้น M)

10,272.00            10,272.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.สตาร�ลิ้งค� 

(ประเทศไทย)

10,272.00          บจก.สตาร�ลิ้งค� 

(ประเทศไทย)

10,272.00         เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#120/2562

ลว.19 ก.ค.62

19 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ตราด

2,600.00              2,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,401.75            บมจ.ซีโอแอล 2,401.75           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#121/2562

ลว.19 ก.ค.62

20 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ศรีสะเกษ

3,300.00              3,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,149.31            บมจ.ซีโอแอล 3,149.31           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#122/2562

ลว.19 ก.ค.62

21 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สมุทรปราการ

1,500.00              1,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,363.35            บมจ.ซีโอแอล 1,363.35           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#123/2562

ลว.19 ก.ค.62

22 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.นราธิวาส

2,300.00              2,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,128.04            บมจ.ซีโอแอล 2,128.04           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#124/2562

ลว.19 ก.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�างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

23 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.นครศรีธรรมราช

3,900.00              3,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,711.35            บมจ.ซีโอแอล 3,711.35           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#125/2562

ลว.19 ก.ค.62

24 จ
างผลิตสื่อประชาสัมพันธ� สสว. ในรูปแบบหนังสือทํามือ 200,000.00           199,555.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซิมพลี เด็คคอร� 199,555.00        บจก.ซิมพลี เด็คคอร� 199,555.00        เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#126/2562

ลว.19 ก.ค.62

25 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.นครสวรรค�

1,000.00              1,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 798.04              บมจ.ซีโอแอล 798.04             เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#127/2562

ลว.22 ก.ค.62

26 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.กําแพงเพชร

2,800.00              2,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,585.02            บมจ.ซีโอแอล 2,585.02           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#128/2562

ลว.22 ก.ค.62

27 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.กาฬสินธุ�

5,500.00              5,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 5,265.84            บมจ.ซีโอแอล 5,265.84           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#129/2562

ลว.22 ก.ค.62

28 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ยโสธร

5,600.00              5,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 5,430.14            บมจ.ซีโอแอล 5,430.14           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#130/2562

ลว.22 ก.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�างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

29 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.บุรีรัมย�

1,500.00              1,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,346.00            บมจ.ซีโอแอล 1,346.00           เป3นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน8าย ก8อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม8เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#131/2562

ลว.22 ก.ค.62

30 จ
างออกแบบและจัดทํารายงานประจําป@ 2561 704,900.00           704,900.00           e-bidding

ม.55 (1)

บจก.วี ทู อาร� สตารัสท�

บมจ.อมรินทร�พริ้นติ้งฯ

บจก.สมอลวิลล�

หจก.อรุณการพิมพ�

บจก.ดอกเบี้ย

บจก.ร8มเย็น

 679,212.00

674,100.00

642,000.00

637,170.00

620,000.00

535,000.00 

บจก.วี ทู อาร� 

สตารัสท�

679,212.00        ได
รับคะแนนสูงสุด สสว.2562/07-02

ลว.22 ก.ค.62

31 จ
างที่ปรึกษาดําเนินงานปรับปรุงแก
ไขและพัฒนา

คุณสมบัติการใช
งานระบบติดตามและประเมินผล

โครงการส8งเสริม SME

950,000.00           950,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ค)

บจก.บิซโพเทนเชียล 980,000.00        บจก.บิซโพเทนเชียล 940,000.00        เป3นงานที่จําเป3นต
องให
ที่

ปรึกษารายเดิมทําต8อจาก

งานที่ได
ทําไว
แล
ว

สสว.2562/07-03

ลว.31 ก.ค.62
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