
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
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินกิจกรรมพัฒนาระบบ

ฐานข
อมูลความน%าเชื่อถือของ SME (SME Credit 

Rating Data Base)

5,000,000.00        5,000,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

ม.ขอนแก%น

ม.เทคโนโลยีพระจอม

เกล
าธนบุรี

 4,900,000.00

5,000,000.00

ม.ขอนแก%น 4,800,000.00     ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2563/06-01

ลว. 1 มิ.ย.63

2 จ
างที่ปรึกษาดําเนินงานศึกษากฎหมายที่เอื้อและลด

อุปสรรคต%อการประกอบธุรกิจของ SME กรณีศึกษา

การประกอบธุรกิจร
านอาหาร

866,000.00           866,000.00           วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

บจก.เอ็กเซลเลนทS 

บิสเนส แมเนจเม
นทS

866,000.00        บจก.เอ็กเซลเลนทS 

บิสเนส แมเนจเม
นทS

850,000.00        ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2563/06-02

ลว.1 มิ.ย.63

3 จ
างทํานามบัตรสําหรับผู
จัดการ ผู
ช%วยผู
จัดการ และ

เจ
าหน
าที่ศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร จํานวน 25 

รายชื่อ

25,000.00            24,075.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอย

การพิมพS

          24,075.00 หจก.เพชรพลอย

การพิมพS

         24,075.00 เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#91/2563

ลว.2 มิ.ย.63

4 ซื้อหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ%าย 4 ชั้น จํานวน 

100 เล%ม

7,500.00              7,449.88              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 7,449.88            บมจ.ซีโอแอล 7,449.88           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#92/2563

ลว.10 มิ.ย.63

5 ซื้อหมึกพิมพSของสํานักงาน (CANON 328 จํานวน 30 

กล%อง)

59,710.00            59,706.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟนิกซS 59,706.00          บจก.โฟนิกซS 59,706.00         เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#93/2563

ลว.12 มิ.ย.63

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (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 2563

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

6 จ
างผลิตและเผยแพร%ข%าวสารข
อมูลความรู
ผ%านสื่อ

โทรทัศนSและวิทยุกระจายเสียง

3,500,000.00        3,500,000.00        e-bidding

ม.55 (1)

บจก.ลาเวลลS เอ็นเตอรS

เทนเม
นทS

บจก.อิมเมจ โซลูชั่น

บจก.ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย

บจก.กู_ด เน็ตเวิรSค

บจก.เจ-บิ๊คสS เทรดดิ้ง

บจก.เจซีแอนดSโค พับ

ลิครีเลชั่นสS

บจก.จันทรS 29

บจก.เนเวอรSแลนดS 

ดิจิตอล มีเดีย

บจก.มาดี มารSเกตติ้ง

บจก.ทริปเปaล เจ คอม

มิวนิเคชั่น

บจก.โมโน บรอดคาซทS

 3,383,000.00

2,912,880.00

3,450,000.00

3,290,000.00

3,111,000.00

3,200,000.00

2,952,900.00

3,199,000.00

3,401,958.00

3,452,778.72

2,957,052.00 

บจก.มาดี มารSเกตติ้ง 3,200,000.00     ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2563/06-03

ลว.15 มิ.ย.63

7 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ตราด จํานวน 6  รายการ

2,100.00              2,024.22              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,024.22            บมจ.ซีโอแอล 2,024.22           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#94/2563

ลว.15 มิ.ย.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�างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

8 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.อํานาจเจริญ จํานวน 9  รายการ

2,200.00              2,153.91              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,153.91            บมจ.ซีโอแอล 2,153.91           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#95/2563

ลว.15 มิ.ย.63

9 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สุโขทัย จํานวน 13 รายการ

3,000.00              2,950.38              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,950.38            บมจ.ซีโอแอล 2,950.38           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#96/2563

ลว.15 มิ.ย.63

10 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สมุทรสงคราม จํานวน 12 รายการ

3,600.00              3,512.61              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,512.61            บมจ.ซีโอแอล 3,512.61           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#97/2563

ลว.15 มิ.ย.63

11 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สตูล จํานวน 5 รายการ

2,000.00              1,908.13              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,908.13            บมจ.ซีโอแอล 1,908.13           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#98/2563

ลว.15 มิ.ย.63

12 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.จันทบุรี จํานวน 7 รายการ

2,600.00              2,596.47              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,596.47            บมจ.ซีโอแอล 2,596.47           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#99/2563

ลว.15 มิ.ย.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�างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

13 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.สุราษฎรSธานี จํานวน 20 รายการ

6,600.00              6,580.89              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 6,580.89            บมจ.ซีโอแอล 6,580.89           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#100/2563

ลว.15 มิ.ย.63

14 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ยโสธร จํานวน 11 รายการ

4,500.00              4,493.60              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,493.60            บมจ.ซีโอแอล 4,493.60           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#101/2563

ลว.15 มิ.ย.63

15 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.นครราชสีมา จํานวน 10 รายการ

4,000.00              3,921.22              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,921.22            บมจ.ซีโอแอล 3,921.22           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#102/2563

ลว.15 มิ.ย.63

16 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ลําปาง จํานวน 21 รายการ

4,000.00              3,994.41              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,994.41            บมจ.ซีโอแอล 3,994.41           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#103/2563

ลว.15 มิ.ย.63

17 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ลําพูน จํานวน 6 รายการ

2,700.00              2,665.39              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,665.39            บมจ.ซีโอแอล 2,665.39           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#104/2563

ลว.15 มิ.ย.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�างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

18 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.บึงกาฬ จํานวน 5 รายการ

1,800.00              1,712.88              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,712.88            บมจ.ซีโอแอล 1,712.88           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#105/2563

ลว.15 มิ.ย.63

19 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.หนองบัวลําภู จํานวน 9 รายการ

2,300.00              2,274.04              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 2,274.04            บมจ.ซีโอแอล 2,274.04           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#106/2563

ลว.15 มิ.ย.63

20 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ระนอง จํานวน 19 รายการ

4,200.00              4,028.58              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,028.58            บมจ.ซีโอแอล 4,028.58           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#107/2563

ลว.15 มิ.ย.63

21 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ราชบุรี จํานวน 10 รายการ

4,000.00              3,973.20              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 3,973.20            บมจ.ซีโอแอล 3,973.20           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#108/2563

ลว.15 มิ.ย.63

22 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.กาฬสินธุS จํานวน 12 รายการ

4,800.00              4,767.36              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 4,767.36            บมจ.ซีโอแอล 4,767.36           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#109/2563

ลว.15 มิ.ย.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�างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

23 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.พิจิตร จํานวน 8 รายการ

1,300.00              1,199.57              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,199.57            บมจ.ซีโอแอล 1,199.57           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#110/2563

ลว.15 มิ.ย.63

24 ซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยSให
บริการ SME ครบวงจร 

(OSS) จ.ชัยภูมิ จํานวน 7 รายการ

1,300.00              1,188.93              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 1,188.93            บมจ.ซีโอแอล 1,188.93           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#111/2563

ลว.15 มิ.ย.63

25 จ
างที่ปรึกษาเพื่อวางระบบพัฒนาบริหารจัดการองคSกร 1,000,000.00        1,000,000.00        วิธีคัดเลือก

ม.70 (2) (ข)

 - บจก.บริดจS คอน

ซัลติ้ง

 - สถาบันส%งเสริมการ

บริหารกิจการ

บ
านเมืองที่ดี สํานักงาน

 ก.พ.ร.

 997,250.00

999,500.00 

บจก.บริดจS คอน

ซัลติ้ง

997,250.00        ได
รับคะแนนรวมสูงที่สุด สสว.2563/06-04

ลว. 15 มิ.ย.63

26 จ
างดําเนินการตรวจสุขภาพประจําปd 976,000.00           976,000.00           e-bidding

ม.55 (1)

บจก.มีนบุรีการแพทยS 598,850.00        บจก.มีนบุรีการแพทยS 598,850.00        ได
รับคะแนนรวมสูงสุด สสว.2563/06-05

ลว.17 มิ.ย.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�างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

27 ซื้ออุปกรณSไฟฟeาและงานซ%อมบํารุงทั่วไปของสํานักงาน

 จํานวน 5 รายการ

14,810.00            14,803.45            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ลูน%าอิเลคทริค 

แอนดS ซัพพลาย

14,803.45          บจก.ลูน%าอิเลคทริค 

แอนดS ซัพพลาย

14,803.45         เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#112/2563

ลว.17 มิ.ย.63

28 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัวของสํานักงาน 

จํานวน 10 รายการ

7,200.00              7,171.10              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ซีโอแอล 7,171.10            บมจ.ซีโอแอล 7,171.10           เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#113/2563

ลว.18 มิ.ย.63

29 ซื้อวัสดุสํานักงานและของใช
ในครัวของสํานักงาน 

จํานวน 16 รายการ

16,700.00            16,669.53            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.กลชาญวิทยS 

เซ็นเตอรS

16,669.53          บจก.กลชาญวิทยS 

เซ็นเตอรS

16,669.53         เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#114/2563

ลว.18 มิ.ย.63

30 จ
างจัดพิมพSและส%งใบแจ
งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน 

ผู
ประกอบการตามมาตรการฟfgนฟูกิจการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย%อม

100,000.00           100,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.รักษาความ

ปลอดภัย กรุงไทย

ธุรกิจบริการ

31,500.00          บจก.รักษาความ

ปลอดภัย กรุงไทย

ธุรกิจบริการ

31,500.00         เปWนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน%าย ก%อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม%

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#115/2563

ลว.23 มิ.ย.63
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