
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
บริหาร สสว. จํานวน 200 ใบ 1,000.00            963.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอย

การพิมพ-

963.00             หจก.เพชรพลอย

การพิมพ-

963.00          เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#

116/2563

ลว.1 ก.ค.63

2 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย-ให
บริการ SME ครบ

วงจร (OSS) จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 9 รายการ

6,300.00            6,282.95           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 6,282.95           บมจ.ซีโอแอล 6,282.95        เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#117/2563

ลว.16 ก.ค.63

3 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย-ให
บริการ SME ครบ

วงจร (OSS) จังหวัดภูเก็ต จํานวน 4 รายการ

2,000.00            1,960.24           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,960.24           บมจ.ซีโอแอล 1,960.24        เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#118/2563

ลว.16 ก.ค.63

4 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย-ให
บริการ SME ครบ

วงจร (OSS) จังหวัดเชียงราย จํานวน 4 รายการ

2,600.00            2,524.13           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,524.13           บมจ.ซีโอแอล 2,524.13        เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#119/2563

ลว.16 ก.ค.63

5 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย-ให
บริการ SME ครบ

วงจร (OSS) จังหวัดกาฬสินธุ- จํานวน 1 รายการ

1,200.00            1,155.04           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,155.04           บมจ.ซีโอแอล 1,155.04        เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#120/2563

ลว.16 ก.ค.63

6 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย-ให
บริการ SME ครบ

วงจร (OSS) จังหวัดสกลนคร จํานวน 16 รายการ

3,800.00            3,751.51           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,751.51           บมจ.ซีโอแอล 3,751.51        เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#121/2563

ลว.16 ก.ค.63

7 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย-ให
บริการ SME ครบ

วงจร (OSS) จังหวัดเชียงใหม6 จํานวน 8 รายการ

2,800.00            2,736.08           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,736.08           บมจ.ซีโอแอล 2,736.08        เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#122/2563

ลว.16 ก.ค.63

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

1/5



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 2563

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

8 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย-ให
บริการ SME ครบ

วงจร (OSS) จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 1 

รายการ

600.00              577.52              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 577.52             บมจ.ซีโอแอล 577.52          เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#123/2563

ลว.16 ก.ค.63

9 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย-ให
บริการ SME ครบ

วงจร (OSS) จังหวัดพัทลุง จํานวน 5 รายการ

5,400.00            5,350.28           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 5,350.28           บมจ.ซีโอแอล 5,350.28        เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#124/2563

ลว.16 ก.ค.63

10 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย-ให
บริการ SME ครบ

วงจร (OSS) จังหวัดปทุมธานี จํานวน 4 รายการ

3,800.00            3,735.43           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,735.43           บมจ.ซีโอแอล 3,735.43        เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#125/2563

ลว.16 ก.ค.63

11 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย-ให
บริการ SME ครบ

วงจร (OSS) จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 8 

รายการ

2,200.00            2,104.65           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,104.65           บมจ.ซีโอแอล 2,104.65        เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#126/2563

ลว.16 ก.ค.63

12 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย-ให
บริการ SME ครบ

วงจร (OSS) จังหวัดหนองคาย จํานวน 8 รายการ

3,200.00            3,118.41           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,118.41           บมจ.ซีโอแอล 3,118.41        เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#127/2563

ลว.16 ก.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�างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

13 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย-ให
บริการ SME ครบ

วงจร (OSS) จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 13 

รายการ

3,100.00            3,009.71           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,009.71           บมจ.ซีโอแอล 3,009.71        เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#128/2563

ลว.16 ก.ค.63

14 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย-ให
บริการ SME ครบ

วงจร (OSS) จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 10 

รายการ

2,800.00            2,785.14           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,785.14           บมจ.ซีโอแอล 2,785.14        เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#129/2563

ลว.16 ก.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�างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

15 จ
างดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ- โครงการ

สนับสนุน SMEs รายย6อย

1,000,000.00      1,000,000.00     e-bidding

ม.55 (1)

บจก.ลาเวลล- เอ็นเตอร-

เทนเม
นท- 

บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 

บจก.คอร-ปอเรชั่น โฟร-ดี 

บจก.อิมเมจ โซลูชั่น 

บจก.พีจีเอ็น แอ็ด แอนด- มีเดีย 

บจก.เจ-บิ๊คส- เทรดดิ้ง 

บจก.ดิ-แอ็ท-โมสท- พรีเซ็นเทชั่น 

บจก.มัชรูม กรุSป 

บจก.เดสพาซีโต บูล 

บจก.เจซีแอนด-โค พับลิครี

เลชั่นส- 

บจก.คอร-น ครีเอทีฟ เอเจนซี่ 

บจก.ไลค- มี

บจก.ทัชพ
อยท- กรุSป 

บจก.เน็กซ- เอ็กซ- เอเจนซี่ 

บจก.ลีฟวิ่ง อีซี่ 

บจก.เค.เอส. ริชเชส 

บจก.เทล เดม 

บจก.ทูมอร-โรว- (ไทยแลนด-)

 896,666.21

939,460.00

990,000.00

812,700.00

840,000.00

888,000.00

965,000.00

868,840.00

ไม6ผ6านคุณสมบัติ

900,000.00

ไม6ผ6านคุณสมบัติ

ไม6ผ6านคุณสมบัติ

ไม6ผ6านคุณสมบัติ

829,785.00 

870,999.00

ไม6ผ6านคุณสมบัติ

 950,000.00

ไม6ผ6านคุณสมบัติ

บจก.เจซีแอนด-โค

 พับลิครีเลชั่นส-

900,000.00     ได
คะแนนรวมสูงสุด สสว.2563/07-01

ลว.17 ก.ค.63

16 ซื้อกระดาษถ6ายเอกสาร A4 80G จํานวน 700 รีม 62,200.00          62,167.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 62,167.00         บมจ.ที.เค.เอส. 

เทคโนโลยี

62,167.00      เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#130/2563

ลว.20 ก.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�างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

17 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัวของสํานักงาน

 จํานวน 13 รายการ

21,900.00          21,858.84          วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 21,858.84         บมจ.ซีโอแอล 21,858.84      เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#131/2563

ลว.23 ก.ค.63

18 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัวของสํานักงาน

 จํานวน 12 รายการ

37,500.00          37,469.26          วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย- 

เซ็นเตอร-

37,469.26         บจก.กลชาญวิทย- 

เซ็นเตอร-

37,469.26      เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#132/2563

ลว.30 ก.ค.63

19 จ
างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

จัดการสํานักงาน Smart Office (ระบบนิติการ 

พร
อมติดตั้ง)

500,000.00        500,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.มัลติ เทคโนโลยี โปร

เฟสชั่นแนล

500,000.00        บจก.มัลติ 

เทคโนโลยี โปร

เฟสชั่นแนล

500,000.00     เป/นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน6าย ก6อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม6

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2563/07-02

ลว.31 ก.ค.63
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