
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
างล�ามพร
อมอุปกรณ�สําหรับงานสัมมนา Localize 

Character วันที่ 20 ส.ค.62

75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.อินฟ:นิตัส เซอร�วิส

เซส

          73,295.00 บจก.อินฟ:นิตัส 

เซอร�วิสเซส

         73,295.00 เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#137/2562

ลว.1 ส.ค.62

2 จ
างแปลเอกสาร Policy Guideline on Digitalization

 of ASEAN Micro Enterprise จากภาษาอังกฤษ - 

ภาษาไทย

20,000.00            20,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.แทรนเซนต� 12,733.00          บจก.แทรนเซนต� 12,733.00         เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#138/2562

ลว.6 ส.ค.62

3 ซื้ออุปกรณ�ไฟฟ_าและงานซ�อมบํารุงทั่วไปของสํานักงาน

 จํานวน 1 รายการ

2,350.00              2,350.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ลูน�าอิเลคทริค 

แอนด� ซัพพลาย

            2,311.20 บจก.ลูน�าอิเลคทริค 

แอนด� ซัพพลาย

           2,311.20 เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#139/2562

ลว.7 ส.ค.62

4 จ
างทํานามบัตรผู
จัดการและเจ
าหน
าที่ประจําศูนย�

ให
บริการ SME ครบวงจร

55,000.00            55,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการพิมพ� 54,891.00          หจก.เพชรพลอยการพิมพ� 54,891.00         เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#140/2562

ลว.7 ส.ค.62

5 ซื้อกระดาษถ�ายเอกสารของสํานักงาน จํานวน 2 

รายการ

84,000.00            84,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร�จี

83,845.20          บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร�จี

83,845.20         เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#141/2562

ลว.7 ส.ค.62

6 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัวของสํานักงาน 

จํานวน 12 รายการ

15,700.00            15,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 15,628.54          บจก.ซีโอแอล 15,628.54         เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#142/2562

ลว.9 ส.ค.62

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนสิงหาคม 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�างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

7 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัวของสํานักงาน 

จํานวน 9 รายการ

33,700.00            33,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย� 33,676.11          บจก.กลชาญวิทย� 33,676.11         เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#143/2562

ลว.9 ส.ค.62

8 ซื้อ Harddisk Backup ข
อมูล 5TB ขนาด 2.5" และ 

Battery UPS

294,000.00           293,875.50           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.สุขสอนสิน

บจก.เจบี ยูไนเต็ด 

โฮลดิ้ง

บจก.ธรรมาอนันต�

บจก.ดับบลิวทีซี 

คอมพิวเตอร�

 293,875.50

316,506.00

307,197.00

274,776.00 

บจก.ดับบลิวทีซี 

คอมพิวเตอร�

247,776.00        เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#144/2562

ลว.13 ส.ค.62

9 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ลําปาง

4,200.00              4,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 4,004.39            บจก.ซีโอแอล 4,004.39           เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#145/2562

ลว.14 ส.ค.62

10 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.กระบี่

3,000.00              3,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 2,801.10            บจก.ซีโอแอล 2,801.10           เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#146/2562

ลว.14 ส.ค.62

11 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.มุกดาหาร

5,600.00              5,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 5,439.20            บจก.ซีโอแอล 5,439.20           เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#147/2562

ลว.14 ส.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�างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

12 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.อํานาจเจริญ

1,200.00              1,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 1,018.48            บจก.ซีโอแอล 1,018.48           เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#148/2562

ลว.14 ส.ค.62

13 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ปทุมธานี

3,300.00              3,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 3,199.64            บจก.ซีโอแอล 3,199.64           เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#149/2562

ลว.14 ส.ค.62

14 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สิงห�บุรี

7,200.00              7,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 7,098.96            บจก.ซีโอแอล 7,098.96           เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#150/2562

ลว.14 ส.ค.62

15 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ฉะเชิงเทรา

6,800.00              6,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 6,642.56            บจก.ซีโอแอล 6,642.56           เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#151/2562

ลว.14 ส.ค.62

16 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.กาญจนบุรี

3,300.00              3,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 3,172.81            บจก.ซีโอแอล 3,172.81           เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#152/2562

ลว.15 ส.ค.62

17 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สตูล

3,000.00              3,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 2,820.38            บจก.ซีโอแอล 2,820.38           เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#153/2562

ลว.15 ส.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�างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

18 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ร
อยเอ็ด

2,700.00              2,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 2,537.72            บจก.ซีโอแอล 2,537.72           เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#154/2562

ลว.15 ส.ค.62

19 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.นครราชสีมา

2,400.00              2,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 2,211.24            บจก.ซีโอแอล 2,211.24           เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#155/2562

ลว.15 ส.ค.62

20 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.พังงา

3,600.00              3,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 3,388.83            บจก.ซีโอแอล 3,388.83           เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#156/2562

ลว.15 ส.ค.62

21 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.พัทลุง

4,000.00              4,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 3,801.37            บจก.ซีโอแอล 3,801.37           เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#157/2562

ลว.15 ส.ค.62

22 ซื้อหมึกพิมพ�ของสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 99,600.00            99,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟทีก
า 99,510.00          บจก.โฟทีก
า 99,510.00         เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#158/2562

ลว.16 ส.ค.62

23 จ
างทํานามบัตรผู
บริหารฝsายประสานเครือข�ายผู


ให
บริการ SMEs

1,000.00              1,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ�

963.00              หจก.เพชรพลอย

การพิมพ�

963.00             เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#159/2562

ลว.16 ส.ค.62

4/6



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�างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

24 ซื้ออุปกรณ�ซ�อมบํารุงทั่วไปของสํานักงาน จํานวน 6 

รายการ

26,400.00            26,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ลูน�าอิเลคทริค 

แอนด� ซัพพลาย

24,781.20          บจก.ลูน�าอิเลคทริค 

แอนด� ซัพพลาย

24,781.20         เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#160/2562

ลว.16 ส.ค.62

25 จ
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานโครงการสํารวจ

สถานการณ�วิสาหกิจรายย�อยและวิสาหกิจขนาดย�อม

1,700,000.00        1,700,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

ม.ขอนแก�น

ม.นเรศวร

1,692,000.00

1,600,000.00

ม.ขอนแก�น 1,614,000.00     ได
รับคะแนนสูงสุด สสว.2562/08-01

ลว.16 ส.ค.62

26 จ
างแปลเอกสารสําหรับงานสัมมนา Localize 

Character x Supply Chain

15,000.00            15,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.อินฟ:นิตัส เซอร�วิส

เซส

10,695.72 บจก.อินฟ:นิตัส 

เซอร�วิสเซส

10,695.72 เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#161/2562

ลว.19 ส.ค.62

27 จ
างทําบูธประชาสัมพันธ� สสว. งาน CARE EXPO 

THAILAND

300,000.00           300,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.แอ็ดเด็กซ� 300,000.00 บจก.แอ็ดเด็กซ� 300,000.00 เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#162/2562

ลว.20 ส.ค.62

28 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายและหน�วยจัดเก็บข
อมูล 1,618,000.00        1,618,000.00        e-bidding

ม.55 (1)

หจก.สุขสอนสิน

บจก.เมโทรโปรเฟสชั่น

แนลโปรดักส�

บจก.ดับบลิวทีซี 

คอมพิวเตอร�

บจก.นิว ซิสเต็ม โพรไว

เดอร�

บจก.ธรรมาอนันต�

(ทีเอ็มเอ)

1,440,000.00

1,593,765.00

1,286,889.00

1,070,000.00

1,568,000.00

หจก.สุขสอนสิน 1,440,000.00     ได
รับคะแนนสูงสุด สสว.2562/08-02

ลว.29 ส.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�างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

29 จ
างบํารุงต�ออายุ Firewall ของสํานักงานฯ 500,000.00           500,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.มอนสเตอร� 

คอนเนค

499,957.50        บจก.มอนสเตอร� 

คอนเนค

499,957.50        เป?นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#163/2562

ลว.29 ส.ค.62
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