
แบบ สขร.1

ลําดับ

ท่ี
งานจัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินท่ีจะซื้อ/จาง 

(บาท)

 ราคากลาง

(บาท)

วิธีการ

จัดซื้อ/จัดจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อ/จาง

1 เชาอุปกรณสําหรับจัดงานอบรมและสมัมนา 100,000.00           100,000.00           วิธเีฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ไอดูยูไฟน           99,296.00 บจก.ไอดูยูไฟน           99,296.00 เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

ใบสั่งจาง#133/2563

ลว.5 ส.ค.63

2 ซื้อหมึกพิมพ CANON 328 สีดํา จํานวน 40 กลอง 85,600.00             85,600.00             วธีิเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟนิกซ 85,600.00          บจก.โฟนิกซ 85,600.00          เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#134/2563

ลว.6 ส.ค.63

3 จางทําโลสําหรับพนักงานเกษียณอายุ จํานวน 4 อัน 8,000.00               8,000.00               วธีิเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.ประสูตร

และธวัฒน การพิมพ

            7,200.00 หจก.ประสูตร

และธวัฒน การพิมพ

            7,200.00 เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจาง#135/2563

ลว.6 ส.ค.63

4 ซื้อวสัดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ 24,300.00             24,240.85             วธีิเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย 

เซ็นเตอร

24,240.85          บจก.กลชาญวิทย 

เซ็นเตอร

24,240.85          เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#136/2563

ลว.14 ส.ค.63

5 ซื้อวสัดุสํานักงานของศนูยใหบริการ SME ครบวงจร จ.

อุดรธานี จํานวน 17 รายการ

2,800.00               2,752.25               วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,752.25            บมจ.ซีโอแอล 2,752.25            เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#137/2563

ลว.14 ส.ค.63

6 ซื้อวสัดุสํานักงานของศนูยใหบริการ SME ครบวงจร จ.

นราธิวาส จํานวน 9 รายการ

3,300.00               3,263.74               วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,263.74            บมจ.ซีโอแอล 3,263.74            เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#138/2563

ลว.14 ส.ค.63

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

หนวยงาน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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แบบ สขร.1

ลําดับ

ท่ี
งานจัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินท่ีจะซื้อ/จาง 

(บาท)

 ราคากลาง

(บาท)

วิธีการ

จัดซื้อ/จัดจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

หนวยงาน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

7 ซื้อวสัดุสํานักงานของศนูยใหบริการ SME ครบวงจร จ.

กระบ่ี จํานวน 16 รายการ

3,700.00               3,615.97               วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,615.97            บมจ.ซีโอแอล 3,615.97            เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#139/2563

ลว.14 ส.ค.63

8 ซื้อวสัดุสํานักงานของศนูยใหบริการ SME ครบวงจร จ.

เลย จํานวน 5 รายการ

2,600.00               2,541.75               วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,541.75            บมจ.ซีโอแอล 2,541.75            เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#140/2563

ลว.14 ส.ค.63

9 ซื้อวสัดุสํานักงานของศนูยใหบริการ SME ครบวงจร จ.

อุทัยธานี จํานวน 27 รายการ

3,400.00               3,353.56               วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,353.56            บมจ.ซีโอแอล 3,353.56            เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#141/2563

ลว.14 ส.ค.63

10 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จ.

สุรินทร จํานวน 14 รายการ

6,700.00               6,599.88               วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 6,599.88            บมจ.ซีโอแอล 6,599.88            เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#142/2563

ลว.17 ส.ค.63

11 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จ.

เพชรบุร ีจํานวน 25 รายการ

5,000.00               4,951.48               วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,951.48            บมจ.ซีโอแอล 4,951.48            เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#143/2563

ลว.17 ส.ค.63

12 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จ.

ปตตานี จํานวน 8 รายการ

1,900.00               1,813.46               วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,813.46            บมจ.ซีโอแอล 1,813.46            เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#144/2563

ลว.17 ส.ค.63
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แบบ สขร.1

ลําดับ

ท่ี
งานจัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินท่ีจะซื้อ/จาง 

(บาท)

 ราคากลาง

(บาท)

วิธีการ

จัดซื้อ/จัดจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

หนวยงาน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

13 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จ.

นครพนม จํานวน 10 รายการ

3,500.00               3,455.34               วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,455.34            บมจ.ซีโอแอล 3,455.34            เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#145/2563

ลว.17 ส.ค.63

14 ซื้อซอฟแวรอื่นๆ ที่จําเปนตอการทํางานของสํานักงานฯ

 ประจําปงบประมาณ 563 จํานวน 2 รายการ

400,000.00           396,114.00           วธีิเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ดับบลิวทีซี 

คอมพิวเตอร

หจก.สุขสอนสิน

บจก.ธรรมาอนันต 

(ทีเอ็มเอ)

บจก.เจบี ยูไนเต็ด 

โฮลด้ิง

 409,039.60

396,114.00

397,612.00

403,336.50 

หจก.สุขสอนสิน 396,114.00        เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง และเสนอราคา

ต่ําที่สุด

ใบสั่งซื้อ#146/2563

ลว.17 ส.ค.63

15 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จ.

นครสวรรค จํานวน 8 รายการ

1,200.00               1,189.45               วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,189.45            บมจ.ซีโอแอล 1,189.45            เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#147/2563

ลว.17 ส.ค.63

16 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จ.

พิษณุโลก จํานวน 16 รายการ

7,200.00               7,151.16               วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 7,151.16            บมจ.ซีโอแอล 7,151.16            เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#148/2563

ลว.17 ส.ค.63

17 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จ.

มุกดาหาร จํานวน 9 รายการ

3,200.00               3,163.82               วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,163.82            บมจ.ซีโอแอล 3,163.82            เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#149/2563

ลว.17 ส.ค.63

3/4



แบบ สขร.1

ลําดับ

ท่ี
งานจัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินท่ีจะซื้อ/จาง 

(บาท)

 ราคากลาง

(บาท)

วิธีการ

จัดซื้อ/จัดจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563

หนวยงาน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

18 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จ.

ชัยนาท จํานวน 3 รายการ

2,500.00               2,401.75               วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,401.75            บมจ.ซีโอแอล 2,401.75            เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#150/2563

ลว.17 ส.ค.63

19 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จ.

นนทบุรี จํานวน 7 รายการ

2,400.00               2,321.96               วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,321.96            บมจ.ซีโอแอล 2,321.96            เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#151/2563

ลว.17 ส.ค.63

20 จางบํารุงรักษาตออายุ Firewall ของสํานักงานฯ 500,000.00           499,957.50           วธีิเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.มอสเตอร คอนเนค 499,957.50         บจก.มอสเตอร คอน

เนค

499,957.50        เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#152/2563

ลว.18 ส.ค.63

21 จางจัดทําสื่อประชาสัมพันธ สสว.ในรูปแบบถุงผา และ

หนากากผา

298,530.00           298,530.00           วธีิเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.พานา มารเก็ตติ้ง 298,530.00         บจก.พานา มารเก็ตติ้ง 298,530.00        เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มี

การผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และไม

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจาง#153/2563

 ลว.20 ส.ค.63

22 จางทําบูธและเชาพื้นที่รวมจัดงานตลาดนัด SME เรา

ชวยไทย ไทยชวยกัน

1,200,000.00         1,200,000.00         วธีิเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ค)

บจก.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น

 แมเนจเมนท

1,200,000.00      บจก.อิมแพ็ค เอ็กซิ

บิชั่น แมเนจเมนท

1,200,000.00      เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุ

ท่ีมีผูประกอบการซึ่งมี

คุณสมบัติโดยตรงเพียงราย

เดียวฯ

ใบสั่งจาง#154/2563

 ลว.28 ส.ค.63
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