
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
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู


มีส"วนได
ส"วนเสียกับ สสว. ประจําป' 2563 และการ

สํารวจร
อยละของ MSME ที่ได
รับบริการ/เข
าร"วม

โครงการจาก สสว. แล
วธุรกิจดีขึ้น

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีประกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

ม.70 (1)

ม.แม"โจ


บจก.แบรนด= เมทริกซ= รีเสิร=ช

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

บจก.ศูนย=วิจัยเพื่อการพัฒนา

สังคมและธุรกิจ

บจก.ยูรีเสิร=ช คอนซัลติ้งฯ

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระ

จอมเกล
าธนบุรี

สถาบันบัณฑิตพัฒน

บริหารศาสตร=

บจก.นิคเคอิฯ

ก.พ.ร.

ม.ธรรมศาสตร=

บจก.อินฟอร=เมชั่น โพรวาย

เดอร=ฯ

ม.หอการค
าไทย

บจก.ซีเอสเอ็น รีเสิร=ช

บจก.รีเสิร=ช อินเทลลิเจนซ=

บจก.ซูเปอร=โพล

 900,000.00

898,800.00

965,000.00

คุณสมบัติไม"ผ"าน

คุณสมบัติไม"ผ"าน

คุณสมบัติไม"ผ"าน

949,000.00

คุณสมบัติไม"ผ"าน

975,000.00

945,000.00

920,200.00

คุณสมบัติไม"ผ"าน

775,750.00

คุณสมบัติไม"ผ"าน

คุณสมบัติไม"ผ"าน

บจก.ซีเอสเอ็น 

รีเสิร=ช

       775,750.00 เสนอราคาต่ําสุด สสว.2563/05-01

ลว. 1 พ.ค.63

2 จ
างที่ปรึกษาจัดทํารายงานสํารวจความต
องการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม (SME Survey)

2,300,000.00        2,300,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

บจก.เอ็กเซลเลนท= บิสเนส

แมเนจเม
นท=

มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย"อม

 2,266,000.00

2,213,400.00

บจก.เอ็กเซลเลนท= 

บิสเนส แมเนจเม
นท=

2,266,000.00     ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2563/05-02

ลว. 1 พ.ค.63

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

หน3วยงาน สํานักงานส3งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย3อม (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 2563

หน3วยงาน สํานักงานส3งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย3อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

3 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัวของสํานักงาน 

จํานวน 24 รายการ

52,400.00            52,385.06            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย= 

เซ็นเตอร=

52,385.06          บจก.กลชาญวิทย= 

เซ็นเตอร=

52,385.06         เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#73/2563

ลว.5 พ.ค.63

4 จ
างดําเนินโครงการพัฒนาเนื้อหาการให
บริการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อมผ"าน Platform SME

 Portal

4,520,000.00        4,520,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.56 (1) (ข)

บจก.ครีเอท อินเทล

ลิเจ
นซ=

บจก.ดิจิทีฟ

 4,500,000.00

4,392,350.00 

บจก.ดิจิทีฟ 4,392,350.00     ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2563/05-03

ลว.7 พ.ค.63

5 ซื้อหมึกพิมพ= CANON 328 จํานวน 10 กล"อง 20,330.00            20,330.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟนิกซ= 20,330.00          บจก.โฟนิกซ= 20,330.00         เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#74/2563

ลว.8 พ.ค.63

6 ซื้อกระดาษถ"ายเอกสาร A4 80G Fuji Xerox 

Performer 113-12T-5008 จํานวน 250 กล"อง

22,737.50            22,737.50            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี 22,737.50          บมจ.ที.เค.เอส.

เทคโนโลยี

22,737.50         เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#75/2563

ลว.8 พ.ค.63

7 จ
างดําเนินโครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบ

กลางในการให
บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม

3,050,000.00        3,050,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.56 (1) (ข)

บจก.ทูเฟลโลส= เน็ตเวิร=ค 

แอนด= ดีไซน=

บจก.จีเอเบิล

 2,964,088.32

2,980,000.00 

บจก.ทูเฟลโลส= 

เน็ตเวิร=ค แอนด= 

ดีไซน=

2,964,088.32     ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2563/05-04

ลว.12 พ.ค.63

8 จ
างพัฒนา SME CONNEXT 2,500,000.00        2,500,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (จ)

บจก.อินโนเวทีฟ 

วิลเลจ

2,494,000.00      บจก.อินโนเวทีฟ 

วิลเลจ

2,494,000.00     เปRนพัสดุที่เกี่ยวพันกับ

พัสดุที่ได
ทําการจัดซื้อจัด

จ
างไว
ก"อนแล
ว และมี

ความจําเปRนต
องทําการ

จัดซื้อจัดจ
างเพิ่มเติมเพื่อ

ความสมบูรณ=หรือต"อเนื่อง

ในการใช
พัสดุนั้น

สสว.2563/05-05

ลว.13 พ.ค.63

2/6



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�างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

หน3วยงาน สํานักงานส3งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย3อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

9 จ
างออกแบบและจัดทํารายงานประจําป' 2562 805,000.00           805,000.00           e-bidding

ม.55 (1)

บจก.สไตล= ครีเอทีฟ เฮ
าส= 

บจก.คอร=แอนด=พีค 

บจก.ดาวฤกษ= 

คอมมูนิเคชั่นส= 

บจก.นีโอเจนดา 

บจก.หัวใหญ" 

บจก.ยูโทเป'ยฯ

บจก.โปรดักส= (กรุงเทพฯ) 

บมจ.อมรินทร=พริ้นติ้งฯ

บจก.ชู
สมีพริ้นแอนด=ดีไซน= 

บจก.เค.เอส. ริชเชส

 749,000.00

647,350.00

695,000.00

729,000.00

749,000.00

780,000.00

805,000.00

738,300.00

478,290.00

คุณสมบัติไม"ผ"าน

บจก.หัวใหญ" 749,000.00       ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2563/05-06

ลว.15 พ.ค.63

10 จ
างดําเนินกิจกรรมการจัดทําข
อมูลภาษาอังกฤษด
าน 

MSMEs บนเว็บไซต= สสว. (www.sme.go.th)

600,000.00           581,633.00           วิธีคัดเลือก

ม.56 (1) (ข)

บจก.หัวใหญ"

บจก.เพนนินซูลาร= แอสโซซิ

เอทส=

 551,050.00

550,000.00 

บจก.หัวใหญ" 535,000.00       ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2563/05-07

ลว.18 พ.ค.63

11 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย=ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 5 รายการ

2,900.00              2,823.70              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,823.70            บมจ.ซีโอแอล 2,823.70          เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#76/2563

ลว.18 พ.ค.63

12 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย=ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จังหวัดขอนแก"น จํานวน 18 รายการ

3,800.00              3,771.47              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,771.47            บมจ.ซีโอแอล 3,771.47          เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#77/2563

ลว.18 พ.ค.63
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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 2563

หน3วยงาน สํานักงานส3งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย3อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

13 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย=ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จังหวัดพังงา จํานวน 8 รายการ

3,900.00              3,802.36              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,802.36            บมจ.ซีโอแอล 3,802.36          เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#78/2563

ลว.18 พ.ค.63

14 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย=ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จังหวัดเพชรบูรณ= จํานวน 15 รายการ

3,200.00              3,126.40              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,126.40            บมจ.ซีโอแอล 3,126.40          เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#79/2563

ลว.18 พ.ค.63

15 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย=ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จังหวัดสระบุรี จํานวน 6 รายการ

3,000.00              2,976.80              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,976.80            บมจ.ซีโอแอล 2,976.80          เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#80/2563

ลว.18 พ.ค.63

16 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย=ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จังหวัดบุรีรัมย= จํานวน 13 รายการ

5,200.00              5,116.09              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 5,116.09            บมจ.ซีโอแอล 5,116.09          เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#81/2563

ลว.18 พ.ค.63

17 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย=ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จังหวัดนครนายก จํานวน 9 รายการ

2,900.00              2,816.96              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,816.96            บมจ.ซีโอแอล 2,816.96          เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#82/2563

ลว.20 พ.ค.63

18 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย=ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จังหวัดชุมพร จํานวน 8 รายการ

5,800.00              5,708.45              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 5,708.45            บมจ.ซีโอแอล 5,708.45          เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#83/2563

ลว.20 พ.ค.63
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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 2563

หน3วยงาน สํานักงานส3งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย3อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

19 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย=ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จังหวัดร
อยเอ็ด จํานวน 9 รายการ

3,000.00              2,920.85              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,920.85            บมจ.ซีโอแอล 2,920.85          เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#84/2563

ลว.20 พ.ค.63

20 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย=ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 10 รายการ

2,700.00              2,638.90              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,638.90            บมจ.ซีโอแอล 2,638.90          เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#85/2563

ลว.20 พ.ค.63

21 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย=ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จังหวัดชัยนาท จํานวน 8 รายการ

1,100.00              1,044.46              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,044.46            บมจ.ซีโอแอล 1,044.46          เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#86/2563

ลว.20 พ.ค.63

22 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย=ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จังหวัดนครสวรรค= จํานวน 8 รายการ

6,800.00              6,738.21              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 6,738.21            บมจ.ซีโอแอล 6,738.21          เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#87/2563

ลว.20 พ.ค.63

23 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย=ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จังหวัดพะเยา จํานวน 5 รายการ

4,200.00              4,164.48              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,164.48            บมจ.ซีโอแอล 4,164.48          เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#88/2563

ลว.20 พ.ค.63

24 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย=ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 9 รายการ

3,700.00              3,684.94              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,684.94            บมจ.ซีโอแอล 3,684.94          เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#89/2563

ลว.20 พ.ค.63
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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 2563

หน3วยงาน สํานักงานส3งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย3อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

25 จ
างทํานามบัตรผู
บริหารสํานักงานฯ จํานวน 300 ใบ 1,500.00              1,444.50              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการพิมพ= 1,444.50            หจก.เพชรพลอย

การพิมพ=

1,444.50          เปRนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน"าย ก"อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม"

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#90/2563

ลว.26 พ.ค.63

26 จ
างที่ปรึกษาดําเนินงานการพัฒนาองค=กรตามแนวทาง 

PMQA 4.0

500,000.00           495,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ก)

สถาบันส"งเสริมการบริหาร

กิจการบ
านเมืองที่ดี 

สํานักงาน ก.พ.ร.

495,000.00        สถาบันส"งเสริมการ

บริหารกิจการ

บ
านเมืองที่ดี 

สํานักงาน ก.พ.ร.

495,000.00       ใช
วิธีคัดเลือกแล
วแต"ไม"มีผู


ยื่นข
อเสนอ
สสว.2563/05-08

ลว.28 พ.ค.63
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