
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 ซื้อกระดาษถ�ายเอกสารของสํานักงาน จํานวน 2 

รายการ

75,000.00 74,942.80 เฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร.จี

74,942.80 บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร.จี

74,942.80 เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#35/2563

ลว.5 ก.พ.63

2 จ2างซ�อมแซมระบบเครื่องเสียงห2องประชุมสํานักงาน 14,000.00 13,589.00 เฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ทยานชล 13,589.00 บจก.ทยานชล 13,589.00 เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ2าง#36/2563

ลว.12 ก.พ.63

3 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย. OSS จังหวัดนครปฐมจํานวน

 10 รายการ

3,100.00              2,965.84              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,965.84            บมจ.ซีโอแอล 2,965.84           เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#37/2563

ลว.14 ก.พ.63

4 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย. OSS จังหวัดนนทบุรีจํานวน

 12 รายการ

7,500.00              7,375.27              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 7,375.27            บมจ.ซีโอแอล 7,375.27           เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#38/2563

ลว.14 ก.พ.64

5 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย. OSS จังหวัดสตูล จํานวน 13

 รายการ

3,700.00              3,510.51              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,510.51            บมจ.ซีโอแอล 3,510.51           เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#39/2563

ลว.14 ก.พ.65

6 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย. OSS จังหวัดน�าน จํานวน 6 

รายการ

3,200.00              3,095.53              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,095.53            บมจ.ซีโอแอล 3,095.53           เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#40/2563

ลว.14 ก.พ.66

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกุมภาพันธ- 2563

หน2วยงาน สํานักงานส2งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อม (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�างในรอบเดือนกุมภาพันธ- 2563

หน2วยงาน สํานักงานส2งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

7 จ2างดําเนินการลงประกาศโฆษณารับสมัครบุคคลเพื่อ

สรรหาเข2าดํารงตําแหน�งผู2อํานวยการสํานักงานส�งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ระหว�างวันที่ 15 - 

23 กุมภาพันธ. 2563

270,000.00           182,007.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.มติชน 182,007.00        บมจ.มติชน 182,007.00        เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ2าง#41/2563

ลว.14 ก.พ.66

8 จ2างดําเนินการลงประกาศโฆษณารับสมัครบุคคลเพื่อ

สรรหาเข2าดํารงตําแหน�งผู2อํานวยการสํานักงานส�งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ระหว�างวันที่ 18 

กุมภาพันธ. - 2 มีนาคม 2563

220,000.00           211,860.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย 

กรุKป

211,860.00        บมจ.เนชั่น 

มัลติมีเดีย กรุKป

211,860.00        เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ2าง#42/2563

ลว.14 ก.พ.66

9 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย. OSS จังหวัดเชียงใหม� 

จํานวน 13 รายการ

2,000.00              1,943.88              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,943.88            บมจ.ซีโอแอล 1,943.88           เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#43/2563

ลว.14 ก.พ.66

10 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย. OSS จังหวัดยะลา จํานวน 

20 รายการ

4,000.00              3,984.51              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,984.51            บมจ.ซีโอแอล 3,984.51           เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#44/2563

ลว.14 ก.พ.66

11 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย. OSS จังหวัดลพบุรี จํานวน 

24 รายการ

6,000.00              5,978.89              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 5,978.89            บมจ.ซีโอแอล 5,978.89           เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#45/2563

ลว.14 ก.พ.66

12 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย. OSS จังหวัดเชียงรายจํานวน

 8 รายการ

2,000.00              1,983.10              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,983.10            บมจ.ซีโอแอล 1,983.10           เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#46/2563

ลว.14 ก.พ.66
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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�างในรอบเดือนกุมภาพันธ- 2563

หน2วยงาน สํานักงานส2งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

13 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย. OSS จ.ตรัง จํานวน 11 

รายการ

1,800.00              1,781.34              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,781.34            บมจ.ซีโอแอล 1,781.34           เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#47/2563

ลว.14 ก.พ.63

14 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย. OSS จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

จํานวน 8 รายการ

3,300.00              3,287.07              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,287.07            บมจ.ซีโอแอล 3,287.07           เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#48/2563 

ลว.14 ก.พ.63

15 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย. OSS จังหวัดสงขลา จํานวน 

9 รายการ

6,000.00              5,953.04              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 5,953.04            บมจ.ซีโอแอล 5,953.04           เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#49/2563

ลว.14 ก.พ.63

16 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช2ในครัวของสํานักงาน 

จํานวน 10 รายการ

9,540.00              9,539.44              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 9,539.44            บมจ.ซีโอแอล 9,539.44           เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#50/2563

ลว.17 ก.พ.63

17 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช2ในครัวของสํานักงาน 

จํานวน 17 รายการ

36,500.00            36,482.72            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทย. 

เซ็นเตอร.

36,482.72          บจก.กลชาญวิทย. 

เซ็นเตอร.

36,482.72         เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#51/2563

ลว.17 ก.พ.63

18 จ2างดําเนินการลงประกาศโฆษณารับสมัครบุคคลเพื่อ

สรรหาเข2าดํารงตําแหน�งผู2อํานวยการสํานักงานส�งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ระหว�างวันที่ 20 

กุมภาพันธ. - 2 มีนาคม 2563

170,000.00           162,105.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.บางกอก โพสต. 162,105.00        บมจ.บางกอก โพสต. 162,105.00        เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ2าง#52/2563

ลว.18 ก.พ.66
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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�างในรอบเดือนกุมภาพันธ- 2563

หน2วยงาน สํานักงานส2งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

19 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย. OSS จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จํานวน 6 รายการ

700.00                 626.91                 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 626.91              บมจ.ซีโอแอล 626.91             เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#53/2563

ลว.19 ก.พ.63

20 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย. OSS จังหวัดอุตรดิตถ. 

จํานวน 14 รายการ

3,500.00              3,483.33              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,483.33            บมจ.ซีโอแอล 3,483.33           เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#54/2563

ลว.19 ก.พ.63

21 ซื้ออุปกรณ.ไฟฟPา จํานวน 6 รายการ 7,800.00              7,783.18              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ลูน�าอิเลคทริค 

แอนด. ซัพพลาย

7,783.18            บจก.ลูน�าอิเลคทริค 

แอนด. ซัพพลาย

7,783.18           เป1นการจัดซื้อจัดจ2างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน�าย ก�อสร2าง 

หรือให2บริการทั่วไป และไม�

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#55/2563

ลว.28 ก.พ.63
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