
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
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่น

ผู
ประกอบการ SME รายเดือน ป( 2563

3,300,000.00        3,400,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

ม.ขอนแก5น 

ม.หอการค
าไทย

สภาอุตสาหกรรมแห5ง

ประเทศไทย

 3,375,120.00

3,400,000.00

3,631,152.00 

ม.ขอนแก5น 3,300,000.00     ได
รับคะแนนด
านเทคนิค

สูงที่สุด

สสว.2563/01-01

ลว.2 ม.ค.63

2 ซื้อป@ายตั้งโตBะอะครีลิค 3.5"*12" จํานวน 10 อัน 631.30                 631.30                 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทยG

เซ็นเตอรG

631.30              บจก.กลชาญวิทยG

เซ็นเตอรG

631.30             เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#1/2563

ลว.7 ม.ค.63

3 จ
างดําเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริม

ศักยภาพและสร
างความผูกพันของพนักงาน ป( 2563

700,000.00           660,250.00           e-bidding

ม.55 (1)

บจก.ทริส คอรGปอเรชั่น

บจก.มูฟวิ่ง ไลฟUสไตลG

บจก.แปซิฟVค ธารา

บจก.เน็กซG เอ็กซG 

เอเจนซี่

หจก.ลีฟวิ่ง อีซี่

 654,000.00

595,000.00

602,410.00

6,950,000.00

675,000.00 

บจก.แปซิฟVค ธารา 600,000.00        ได
รับคะแนนรวมสูงสุด สสว.2563/01-02

ลว.8 ม.ค.63

4 จ
างบริการข5าวตัดออนไลนG 213,786.00           333,844.28           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.อินโฟเควสทG         213,786.00 บจก.อินโฟเควสทG         213,786.00 เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2563/01-03

ลว.13 ม.ค.63

5 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดกําแพงเพชร 

จํานวน 13 รายการ

3,900.00              3,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,718.03            บมจ.ซีโอแอล 3,718.03           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#2/2563

ลว.16 ม.ค.63

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมกราคม 2563

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�างในรอบเดือนมกราคม 2563

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

6 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดปทุมธานี 

จํานวน 5 รายการ

4,900.00              4,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,884.15            บมจ.ซีโอแอล 4,884.15           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#3/2563

ลว.16 ม.ค.63

7 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดสระบุรี จํานวน

 5 รายการ

1,000.00              893.54                 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 893.54              บมจ.ซีโอแอล 893.54             เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#4/2563

ลว.16 ม.ค.63

8 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดสระแก
ว 

จํานวน 7 รายการ

3,300.00              3,139.24              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,139.24            บมจ.ซีโอแอล 3,139.24           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#5/2563

ลว.16 ม.ค.63

9 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จํานวน 8 รายการ

3,900.00              3,728.09              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,728.09            บมจ.ซีโอแอล 3,728.09           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#6/2563

ลว.16 ม.ค.63

10 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดหนองคาย 

จํานวน 10 รายการ

3,500.00              3,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,408.41            บมจ.ซีโอแอล 3,408.41           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#7/2563

ลว.16 ม.ค.63

11 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดจันทบุรี จํานวน

 7 รายการ

1,800.00              1,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,647.29            บมจ.ซีโอแอล 1,647.29           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#8/2563

ลว.16 ม.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�างในรอบเดือนมกราคม 2563

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

12 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 14 รายการ

3,500.00              3,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,393.29            บมจ.ซีโอแอล 3,393.29           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#9/2563

ลว.16 ม.ค.63

13 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดพัทลุง จํานวน 

20 รายการ

4,900.00              4,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,795.71            บมจ.ซีโอแอล 4,795.71           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#10/2563

ลว.16 ม.ค.63

14 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดพะเยา จํานวน 

8 รายการ

2,200.00              2,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,097.08            บมจ.ซีโอแอล 2,097.08           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#11/2563

ลว.16 ม.ค.63

15 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดเพชรบูรณG 

จํานวน 25 รายการ

4,900.00              4,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,611.90            บมจ.ซีโอแอล 4,611.90           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#12/2563

ลว.16 ม.ค.63

16 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดชลบุรี จํานวน 

12 รายการ

3,200.00              3,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,125.91            บมจ.ซีโอแอล 3,125.91           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#13/2563

ลว.16 ม.ค.63

17 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 14 รายการ

3,800.00              3,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,675.15            บมจ.ซีโอแอล 3,675.15           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#14/2563

ลว.16 ม.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�างในรอบเดือนมกราคม 2563

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

18 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดสุโขทัย จํานวน

 7 รายการ

2,400.00              2,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,316.53            บมจ.ซีโอแอล 2,316.53           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#15/2563

ลว.16 ม.ค.63

19 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดนครสวรรคG

จํานวน 4 รายการ

1,000.00              1,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 988.90              บมจ.ซีโอแอล 988.90             เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#16/2563

ลว.16 ม.ค.63

20 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดชุมพร จํานวน 

13 รายการ

4,600.00              4,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,516.74            บมจ.ซีโอแอล 4,516.74           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#17/2563

ลว.16 ม.ค.63

21 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดตราด จํานวน 

14 รายการ

6,900.00              6,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 6,754.39            บมจ.ซีโอแอล 6,754.39           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#18/2563

ลว.16 ม.ค.63

22 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดบุรีรัมยG จํานวน

 15 รายการ

4,000.00              4,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,762.23            บมจ.ซีโอแอล 3,762.23           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#19/2563

ลว.17 ม.ค.63

23 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดสมุทรสงคราม 

จํานวน 11 รายการ

5,100.00              5,100.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,913.38            บมจ.ซีโอแอล 4,913.38           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#20/2563

ลว.17 ม.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�างในรอบเดือนมกราคม 2563

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

24 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดพิษณุโลก 

จํานวน 18 รายการ

7,100.00              7,074.78              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 7,074.78            บมจ.ซีโอแอล 7,074.78           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#21/2563

ลว.17 ม.ค.63

25 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดสุพรรณบุรี 

จํานวน 6 รายการ

900.00                 860.04                 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 860.04              บมจ.ซีโอแอล 860.04             เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#22/2563

ลว.17 ม.ค.63

26 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดระยอง จํานวน 

30 รายการ

5,300.00              5,276.30              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 5,276.30            บมจ.ซีโอแอล 5,276.30           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#23/2563

ลว.17 ม.ค.63

27 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดพิจิตร จํานวน 

12 รายการ

6,000.00              5,959.96              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 5,959.96            บมจ.ซีโอแอล 5,959.96           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#24/2563

ลว.17 ม.ค.63

28 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดอุดรธานี 

จํานวน 14 รายการ

5,400.00              5,261.84              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 5,261.84            บมจ.ซีโอแอล 5,261.84           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#25/2563

ลว.17 ม.ค.63

29 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดร
อยเอ็ด จํานวน

 9 รายการ

3,200.00              3,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,077.92            บมจ.ซีโอแอล 3,077.92           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#26/2563

ลว.17 ม.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�างในรอบเดือนมกราคม 2563

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

30 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดภูเก็ต จํานวน 5

 รายการ

1,700.00              1,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,482.15            บมจ.ซีโอแอล 1,482.15           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#27/2563

ลว.17 ม.ค.63

31 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดป[ตตานี จํานวน

 9 รายการ

1,900.00              1,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,862.35            บมจ.ซีโอแอล 1,862.35           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#28/2563

ลว.17 ม.ค.63

32 ซื้อการต5ออายุโปรแกรม Anti-virus ของสํานักงานฯ 

ประจําป(งบประมาณ 2563

200,000.00           200,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.สุขสอนสิน

บจก.เจบี ยูไนเต็ด 

โฮลดิ้ง

บจก.ธรรมาอนันตG 

(ทีเอ็มเอ)

 179,760.00

192,600.00

200,625.00 

หจก.สุขสอนสิน 179,760.00        เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#29/2563

ลว.17 ม.ค.63

33 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดลําพูน จํานวน 

29 รายการ

4,400.00              4,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,238.39            บมจ.ซีโอแอล 4,238.39           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#30/2563

ลว.17 ม.ค.63

34 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดยโสธร จํานวน 

17 รายการ

2,700.00              2,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,573.00            บมจ.ซีโอแอล 2,573.00           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#31/2563

ลว.17 ม.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�างในรอบเดือนมกราคม 2563

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

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

35 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยG OSS จังหวัดกระบี่ จํานวน 

11 รายการ

3,400.00              3,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,299.63            บมจ.ซีโอแอล 3,299.63           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#32/2563

ลว.20 ม.ค.63

36 จ
างทํานามบัตรเจ
าหน
าที่ ฝรท จํานวน 600 ใบ 3,000.00              3,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพG

2,889.00            หจก.เพชรพลอย

การพิมพG

2,889.00           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#33/2563

ลว.27 ม.ค.63

37 จ
างทํานามบัตรผู
บริหารสํานักงาน จํานวน 400 ใบ 1,926.00              1,926.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอยการ

พิมพG

1,926.00            หจก.เพชรพลอย

การพิมพG

1,926.00           เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#34/2563

ลว.27 ม.ค.63

38 จ
างดําเนินงานบํารุงรักษาระบบบริหารเครื่อง

คอมพิวเตอรG สตารGแคท 2013

180,000.00           180,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.มอสกี้ คอรG

ปอเรชั่น

        180,000.00 บจก.มอสกี้ คอรG

ปอเรชั่น

        180,000.00 เปIนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน5าย ก5อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม5

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สสว.2563/01-04

ลว.30 ม.ค.63
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