
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 เช�ารถโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

15,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ธนัชวิชญ. 

แทรเวล กรุ1ป

            8,000.00 บจก.ธนัชวิชญ. แทร

เวล กรุ1ป

           8,000.00 เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ7าง#76/2562

ลว.7 มิ.ย.62

2 จ7างช�างภาพนิ่งและช�างภาพวีดีโอ สําหรับกิจกรรมใน

โครงการ Technology Investment Conference 

2019 วันที่ 18 ก.ค.62

30,000.00            30,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

เดอะซันวีดีโอ โปร

ดักชั่น โดยนายณัฐกร 

บุญตามหนุน

29,000.00          เดอะซันวีดีโอ โปร

ดักชั่น โดยนายณัฐ

กร บุญตามหนุน

29,000.00         เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ7าง#77/2562

ลว.7 มิ.ย.62

3 จ7างจัดทําระบบเชื่อมต�อข7อมูลหน7าบัตรประชาชนไปยัง

ระบบ OSS

90,000.00            90,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลุ�มแอดวานซ.

รีเสิร.ช

          90,000.00 บจก.กลุ�มแอดวานซ.

รีเสิร.ช

         90,000.00 เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ7าง#78/2562

ลว.10 มิ.ย.62

4 จ7างล�ามพร7อมอุปกรณ.เพื่อใช7สําหรับการประชุมเก็บ

ข7อมูลภายใต7กิจกรรม ASEAN SME Information and

 Service Center

100,000.00           34,240.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.แทรนเซนต.           34,240.00 บจก.แทรนเซนต.          34,240.00 เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ7าง#79/2562

ลว.10 มิ.ย.62

5 จ7างล�ามพร7อมอุปกรณ.สําหรับการประชุม Policy 

Dialogue on Formalization of Micro Enterprises

100,000.00                       69,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.แทรนเซนต.           69,550.00 บจก.แทรนเซนต.          69,550.00 เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ7าง#80/2562

ลว.10 มิ.ย.62

6 จ7างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบฐานข7อมูล SME Big 

Data ระยะที่ 2

9,254,000.00        9,254,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ค)

บจก.ไอเอ็มซี เอ7าท.

ซอร.สซิ่ง (ประเทศไทย)

9,254,000.00      บจก.ไอเอ็มซี เอ7าท.

ซอร.สซิ่ง (ประเทศ

ไทย)

5,695,599.40     เป3นงานที่จําเป3นต7องให7ที่

ปรึกษารายเดิมทําต�อจาก

งานที่ได7ทําไว7แล7ว

สสว.2562/06-01

ลว.10 มิ.ย.62

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมิถุนายน 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�างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

7 จ7างทําอุปกรณ.สําหรับจัดงานอบรมและสัมมนา 

สําหรับกิจกรรมในโครงการ Technology 

Investment Conference 2019

100,000.00           100,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซี สโคป สตูดิโอ           97,905.00 บจก.ซี สโคป สตูดิโอ          97,905.00 เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ7าง#81/2562

ลว.12 มิ.ย.62

8 จ7างทํานามบัตรผู7บริหาร และเจ7าหน7าที่ฝnายความ

ร�วมมือระหว�างประเทศ

9,000.00              9,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพ.

            8,667.00 หจก.เพชรพลอย

การพิมพ.

           8,667.00 เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ7าง#82/2562

ลว.13 มิ.ย.62

9 จ7างล�ามพร7อมอุปกรณ.สําหรับการสัมมนา Technology

 Investment Conference 2019

วันที่ 18 ก.ค.62

100,000.00           100,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.แทรนเซนต.           36,915.00 บจก.แทรนเซนต.          36,915.00 เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ7าง#83/2562

ลว.13 มิ.ย.62

10 จ7างล�ามพร7อมอุปกรณ.และแปลเอกสารเพื่อใช7สําหรับ

การประชุมเก็บข7อมูลฯ

100,000.00                       61,097.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.แทรนเซนต.           61,097.00 บจก.แทรนเซนต.          61,097.00 เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ7าง#84/2562

ลว.13 มิ.ย.62

11 จ7างดําเนินการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ ทอพ. 

ประจําปp 2562

500,000.00           500,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.มั่งคั่ง ครีเอชั่น 499,401.10        บจก.มั่งคั่ง ครีเอชั่น 499,401.10        เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2562/06-02

ลว.14 มิ.ย.62

12 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 25,487.40            25,487.40            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย. เซ็น

เตอร.

25,487.40          บจก.กลชาญวิทย. 

เซ็นเตอร.

25,487.40         เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#85/2562

ลว.19 มิ.ย.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�างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

13 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ภูเก็ต

700.00                 700.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 563.89              บมจ.ซีโอแอล 563.89             เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#87/2562

ลว.20 มิ.ย.62

14 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สระบุรี

2,800.00              2,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,630.28            บมจ.ซีโอแอล 2,630.28           เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#88/2562

ลว.20 มิ.ย.62

15 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สุพรรณบุรี

5,000.00              5,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,801.36            บมจ.ซีโอแอล 4,801.36           เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#89/2562

ลว.20 มิ.ย.62

16 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.อ�างทอง

3,300.00              3,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,195.50            บมจ.ซีโอแอล 3,195.50           เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#90/2562

ลว.20 มิ.ย.62

17 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สระแก7ว

3,600.00              3,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,465.13            บมจ.ซีโอแอล 3,465.13           เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#91/2562

ลว.20 มิ.ย.62

18 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ราชบุรี

3,800.00              3,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,566.65            บมจ.ซีโอแอล 3,566.65           เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#92/2562

ลว.20 มิ.ย.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�างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

19 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.อุทัยธานี

3,200.00              3,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,948.52            บมจ.ซีโอแอล 2,948.52           เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#94/2562

ลว.20 มิ.ย.62

20 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.นครนายก

3,500.00              3,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,373.28            บมจ.ซีโอแอล 3,373.28           เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#95/2562

ลว.19 มิ.ย.62

21 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.มหาสารคาม

3,700.00              3,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,635.07            บมจ.ซีโอแอล 3,635.07           เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#96/2562

ลว.19 มิ.ย.62

22 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ชัยนาท

1,000.00              1,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 885.41              บมจ.ซีโอแอล 885.41             เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#97/2562

ลว.19 มิ.ย.62

23 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ปราจีนบุรี

3,400.00              3,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,221.79            บมจ.ซีโอแอล 3,221.79           เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#98/2562

ลว.19 มิ.ย.62

24 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.เลย

2,700.00              2,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,543.28            บมจ.ซีโอแอล 2,543.28           เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#99/2562

ลว.19 มิ.ย.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�างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

25 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช7ในครัวของสํานักงาน 

จํานวน 26 รายการ

58,000.00            58,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย. เซ็น

เตอร.

57,869.88          บจก.กลชาญวิทย. 

เซ็นเตอร.

57,869.88         เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#100/2562

ลว.20 มิ.ย.62

26 จ7างออกแบบผลิตภัณฑ.และบรรจุภัณฑ.พร7อมทั้งผลิต

เพื่อมอบเป3นของที่ระลึกสําหรับหน�วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ผู7ประกอบการ SMEs และสื่อมวลชน

300,000.00           300,000.00           วิธีคัดเลือก

ม.56 (1) (ข)

บจก.แอลดีเอสเค

แอนด.คอมพานี

298,530.00        บจก.แอลดีเอสเค

แอนด.คอมพานี

298,530.00        ได7รับคะแนนผ�านเกณฑ.

ที่กําหนด

สสว.2562/06-03

ลว.24 มิ.ย.62

27 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.นนทบุรี

4,700.00              4,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,471.96            บมจ.ซีโอแอล 4,471.96           เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#101/2562

ลว.25 มิ.ย.62

28 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ตรัง

5,800.00              5,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 5,653.44            บมจ.ซีโอแอล 5,653.44           เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#102/2562

ลว.25 มิ.ย.62

29 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สุราษฎร.ธานี

5,600.00              5,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 5,368.29            บมจ.ซีโอแอล 5,368.29           เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#103/2562

ลว.25 มิ.ย.62

30 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ชุมพร

4,700.00              4,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,470.14            บมจ.ซีโอแอล 4,470.14           เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#104/2562

ลว.25 มิ.ย.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�างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

31 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย.ให7บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.เชียงราย

2,900.00              2,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,675.79            บมจ.ซีโอแอล 2,675.79           เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#105/2562

ลว.25 มิ.ย.62

32 ซื้อหมึกพิมพ.ของสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 99,600.00            99,510.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟทีก7า 99,510.00          บจก.โฟทีก7า 99,510.00         เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#106/2562

ลว.27 มิ.ย.62

33 จ7างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู7

มีส�วนได7ส�วนเสียของ สสว. ประจําปpงบประมาณ 2562

 และการสํารวจร7อยละของ SME ที่ได7รับบริการ/เข7า

ร�วมโครงการจาก สสว. แล7วธุรกิจดีขึ้น

1,000,000.00        1,000,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

บจก.โบลลิเกอร. แอนด.

 คอมพานี (ประเทศ

ไทย) 

บจก.ไอดีเสิร.ช 

สํานักงาน ก.พ.ร.

มจพ.

 991,000.00

984,400.00

975,000.00

1,000,000.00 

บจก.โบลลิเกอร. 

แอนด. คอมพานี 

(ประเทศไทย)

991,000.00        ได7รับคะแนนด7านเทคนิค

สูงที่สุด
สสว.2562/06-04 

ลว.27 มิ.ย.62

34 ซื้ออุปกรณ.ไฟฟsาและงานซ�อมบํารุงทั่วไปของสํานักงาน

 จํานวน 3 รายการ

8,300.00              8,281.80              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ลูน�าอิเลคทริค 

แอนด. ซัพพลาย

8,281.80            บจก.ลูน�าอิเลคทริค 

แอนด. ซัพพลาย

8,281.80           เป3นการจัดซื้อจัดจ7างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร7าง หรือ

ให7บริการทั่วไป และไม�เกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#107/2562

ลว.28 มิ.ย.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�างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

35 จ7างออกแบบและจัดพิมพ.รายงานสถานการณ.วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย�อมปp 2562

1,350,000.00        1,350,000.00        e-bidding

ม.55 (1)

1. บมจ.อมรินทร.

พริ้นติ้ง แอนด. 

พับลิชชิ่ง

2. บจก.ดับเบิ้ลยู จัสมิน

 แอดเวอร.ไทซิ้ง

3. บจก.วงศ.สว�างพับ

ลิชชิ่ง แอนด. พริ้นติ้ง

4. บจก.ชู7สมีพริ้น

แอนด.ดีไซน.

5.หจก.อรุณการพิมพ.

6. บจก.แพค เพรส

7.บจก.วี ทู อาร. สตาร.

ดัสท.

8.บจก.ริคโคพลัส

9.บมจ.ศิริวัฒนา

อินเตอร.พริ้นท.

 1.) 872,050.00

2.) 925,000.00

3.) 699,780.00

4.) 713,795.00

5.) 1,171,700.00

6.) 850,000.00

7.) 1,300,000.00

8.) 1,168,000.00

9.) ไม�ผ�านคุณสมบัติ

 บมจ.อมรินทร.

พริ้นติ้ง แอนด. 

พับลิชชิ่ง

872,050.00        ได7รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2562/06-05

ลว.28 มิ.ย.62
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