
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
างผลิตสื่อประชาสัมพันธ�ในรูปแบบ Roll Up ของ

ศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร

465,000.00           465,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.เคิร�นนิ่ง แมท

เทอร�ส

463,845.00 บจก.เคิร�นนิ่ง แมท

เทอร�ส

463,845.00 เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#164/2562

ลว.2 ก.ย.62

2 จ
างจัดงาน Conference on ASEAN MSMEs in the

 Digital Era : Challenges and Opportunities

360,000.00           358,180.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ไทเอ็มไอซีอี 358,180.00 บจก.ไทเอ็มไอซีอี 358,180.00 เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#165/2562

ลว.2 ก.ย.62

3 เชAาห
องสอบจํานวน 3 ห
อง วันอาทิตย�ที่ 8 ก.ย.62 20,000.00            20,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

ม.เทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

20,000.00 ม.เทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี

20,000.00 เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#166/2562

ลว.4 ก.ย.62

4 จ
างทําเสื้อแจ็คเก็ตประชาสัมพัน�โครงการศูนย�ให
บริการ

 SME ครบวงจร (SME One - Stop Service Center

 OSS)

210,000.00           210,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.คัฟเวอร�แนนท� 208,650.00        บจก.คัฟเวอร�แนนท� 208,650.00        เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#167/2562

ลว.6 ก.ย.62

5 จ
างดําเนินการผลิตและเผยแพรAกิจกรรมประชาสัมพันธ�

 APPLICATION SME CONNEXT

3,000,000.00        3,000,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ค)

บจก.ทริปเปeล วี บรอด

คาสท�

3,000,000.00      บจก.ทริปเปeล วี 

บรอดคาสท�

3,000,000.00     เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุ

ที่มีผู
ประกอบการซึ่งมี

คุณสมบัติโดยตรงเพียงราย

เดียว

สสว.2562/09-01 

ลว. 9 ก.ย.62

6 จ
างทํานามบัตร ฝนผ. 1,500.00              1,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ค)

หจก.เพชรพลอย

การพิมพ�

1,444.50            หจก.เพชรพลอย

การพิมพ�

1,444.50           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#168/2562

ลว.12 ก.ย.62

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกันยายน 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�างในรอบเดือนกันยายน 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

7 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สุโขทัย

3,500.00              3,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 3,301.88            บจก.ซีโอแอล 3,301.88           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#169/2562

ลว.12 ก.ย.62

8 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.อุบลราชธานี

2,300.00              2,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 2,122.94            บจก.ซีโอแอล 2,122.94           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#170/2562

ลว.12 ก.ย.62

9 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ชัยนาท

2,000.00              2,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 1,732.57            บจก.ซีโอแอล 1,732.57           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#171/2562

ลว.12 ก.ย.62

10 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ขอนแกAน

3,200.00              3,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 2,937.46            บจก.ซีโอแอล 2,937.46           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#172/2562

ลว.12 ก.ย.62

11 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สมุทรสงคราม

3,700.00              3,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 3,514.76            บจก.ซีโอแอล 3,514.76           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#173/2562

ลว.12 ก.ย.62

12 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.แพรA

3,800.00              3,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 3,566.71            บจก.ซีโอแอล 3,566.71           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#174/2562

ลว.12 ก.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�างในรอบเดือนกันยายน 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

13 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.อุทัยธานี

3,900.00              3,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 3,712.83            บจก.ซีโอแอล 3,712.83           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#175/2562

ลว.12 ก.ย.62

14 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.เลย

1,500.00              1,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 1,239.41            บจก.ซีโอแอล 1,239.41           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#176/2562

ลว.12 ก.ย.62

15 จ
างทําโลAพนักงานเกษียณอายุ (พร
อมกลAอง) 9,000.00              9,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.ประสูตรและ

ธวัฒน�การพิมพ�

7,200.00            หจก.ประสูตรและ

ธวัฒน�การพิมพ�

7,200.00           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#177/2562

ลว.12 ก.ย.62

16 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.พะเยา

800.00                 800.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 661.04              บจก.ซีโอแอล 661.04             เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#178/2562

ลว.12 ก.ย.62

17 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.นครพนม

1,400.00              1,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 1,210.47            บจก.ซีโอแอล 1,210.47           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#179/2562

ลว.12 ก.ย.62

18 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ชุมพร

2,700.00              2,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 2,440.40            บจก.ซีโอแอล 2,440.40           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#180/2562

ลว.12 ก.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�างในรอบเดือนกันยายน 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

19 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.เชียงราย

3,300.00              3,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 3,070.90            บจก.ซีโอแอล 3,070.90           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#181/2562

ลว.12 ก.ย.62

20 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สกลนคร

4,600.00              4,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 4,412.14            บจก.ซีโอแอล 4,412.14           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#182/2562

ลว.12 ก.ย.62

21 จ
างบริการกําจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู 74,000.00            73,188.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.สปlดคิล เซอร�วิส 73,188.00          บจก.สปlดคิล เซอร�วิส 73,188.00         เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#183/2562

ลว.13 ก.ย.62

22 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.พิจิตร

700.00                 700.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 524.45              บจก.ซีโอแอล 524.45             เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#184/2562

ลว.16 ก.ย.62

23 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.พระนครศรีอยุธยา

3,300.00              3,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 3,063.43            บจก.ซีโอแอล 3,063.43           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#185/2562

ลว.16 ก.ย.62

24 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สระแก
ว

1,800.00              1,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 1,561.83            บจก.ซีโอแอล 1,561.83           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#186/2562

ลว.16 ก.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�างในรอบเดือนกันยายน 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

25 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย�ให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ยะลา

4,200.00              4,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 4,019.96            บจก.ซีโอแอล 4,019.96           เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#187/2562

ลว.16 ก.ย.62

26 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัวของสํานักงาน 

จํานวน 14 รายการ

24,200.00            24,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ซีโอแอล 24,181.19          บจก.ซีโอแอล 24,181.19         เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#188/2562

ลว.16 ก.ย.62

27 เชAาวงจรสื่อสัญญาและเชAาใช
บริการอินเทอร�เน็ตของ

สํานักงาน

495,000.00           481,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ทรู อินเทอร�เน็ต 

คอร�ปอเรชั่น

481,500.00        บจก.ทรู อินเทอร�เน็ต

 คอร�ปอเรชั่น

481,500.00        เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#189/2562

ลว.17 ก.ย.62

28 จ
างลAามพร
อมอุปกรณ�แปลภาษา สําหรับการจัด

สัมมนาหัวข
อ HRM FOR STARTUP and SMEs CASE

 STUDY FROM JAPAN

39,055.00            39,055.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.แทรนเซนต� 39,055.00          บจก.แทรนเซนต� 39,055.00         เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#190/2562

ลว.18 ก.ย.62

29 ซื้ออุปกรณ�ไฟฟrาและงานซAอมบํารุงทั่วไปของสํานักงาน

 จํานวน 7 รายการ

15,800.00            15,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ลูนAาอิเลคทริค 

แอนด� ซัพพลาย

15,755.75          บจก.ลูนAาอิเลคทริค 

แอนด� ซัพพลาย

15,755.75         เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#191/2562

ลว.18 ก.ย.62

30 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัวของสํานักงาน 

จํานวน 24 รายการ

18,600.00            18,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย� เซ็น

เตอร�

18,518.49          บจก.กลชาญวิทย� 

เซ็นเตอร�

18,518.49         เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#192/2562

ลว.18 ก.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�างในรอบเดือนกันยายน 2562

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

31 ซื้อน้ําดื่มเพื่อใช
ในสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 113,000.00           113,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.เอ แอนด� เอ รุAง

โอฬาร

113,000.00        บจก.เอ แอนด� เอ รุAง

โอฬาร

113,000.00        เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2562/09-02

ลว.19 ก.ย.62

32 ซื้อ Software พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห�ข
อมูลและ

เครื่องมือบริหารจัดการฐานข
อมูล (Data Analytics)

1,000,000.00        777,654.60           e-bidding

ม.55 (1)

บจก.อินฟอร�เจนดาต
า

ซิสเท็ม

บจก.ดับบลิวทีซี 

คอมพิวเตอร�

 814,880.00

768,153.00 

บจก.ดับบลิวทีซี 

คอมพิวเตอร�

768,153.00        เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2562/09-03

ลว.20 ก.ย.62

33 ซื้อการตAออายุ Microsoft Dynamics Navision 2018

 License

200,000.00           190,395.80           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ภัทร โปรเกรส 190,395.80        บจก.ภัทร โปรเกรส 190,395.80        เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#193/2562

ลว.23 ก.ย.62

34 ซื้อหมึกพิมพ�ของสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 90,900.00            90,821.60            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟทีก
า 90,821.60          บจก.โฟทีก
า 90,821.60         เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#194/2562

ลว.26 ก.ย.62

35 ซื้อหนังสือพิมพ�สํานักงานฯ 1 ตุลาคม 2562 - 30 

กันยายน 2563

46,000.00            46,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.รุAงโรฒน�บริการ 

(2525)

45,540.00          บจก.รุAงโรฒน�บริการ 

(2525)

45,540.00         เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#195/2562

ลว.30 ก.ย.62

36 จ
างบริษัทผู
ให
บริการบํารุงรักษาตู
สาขาโทรศัพท� 

ระยะเวลา 12 เดือน

200,000.00           199,020.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.เตียวฮงสีลม 199,020.00        บจก.เตียวฮงสีลม 199,020.00        เป;นการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหนAาย กAอสร
าง หรือ

ให
บริการทั่วไป และไมAเกิน

วงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2562/09-04

ลว.30 ก.ย.62
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