
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
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินกิจกรรมพัฒนาระบบติดตาม

และประเมินผลภายใต
งานติดตามและประเมินผล

โครงการ SME ป+งบประมาณ 2561

2,100,000.00        2,100,000.00        วิธีประกาศเชิญ

ชวนทั่วไป 

ม.70 (1)

บจก.บิซโพเทนเชียล 1,995,000.00      บจก.บิซโพเทนเชียล 1,995,000.00     ได
รับคะแนนด
านคุณภาพ

ผ>านเกณฑ@ที่กําหนด

สสว.2561/04-01

ลว.3 เม.ย.61

2 ซื้อกระดาษถ>ายเอกสาร จํานวน 3 รายการ 78,000.00 78,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร@จี

          77,992.30 บจก.ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอร@จี

         77,992.30 เปKนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน>าย ก>อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม>

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#27/2561

ลว.4 เม.ย.61

3 จ
างดําเนินกิจกรรมส>งเสริมผู
ประกอบการ SMEs สู>

อาเซียน+8 ในสาขาเปQาหมายที่ 1

1,180,000.00        1,180,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ค)

บจก.ยูบีเอ็ม เอเซีย 

(ประเทศไทย) จํากัด

1,180,000.00      บจก.ยูบีเอ็ม เอเซีย 

(ประเทศไทย) จํากัด

1,180,000.00     เปKนผู
จัดกิจกรรม ASEAN 

Beauty 2018 เพียงราย

เดียว

สสว.2561/04-02

ลว.10 เม.ย.61

4 จ
างดําเนินการจัดทําประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน 

สสว. (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61) จํานวน 14 รายการ

6,860,000.00        6,860,000.00        วิธีประกวดราคา บมจ.อลิอันซ@ อยุธยา 

ประกันชีวิต

บมจ.เมืองไทยประกัน

ชีวิต

บมจ.ไทยสมุทรประกัน

ชีวิต

 6,860,120.00

8,029,480.20

6,300,056.84

บมจ.ไทยสมุทร 

ประกันชีวิต

6,300,056.84     ได
รับคะแนนสูงสุด ใบสั่งจ
าง#29/2561

ลว.11 เม.ย.61

5 จ
างทํานามบัตรเจ
าหน
าที่ฝ\ายติดตามและประเมินผล

โครงการฯ

1,500.00              1,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอย 

การพิมพ@

1,444.50            หจก.เพชรพลอย 

การพิมพ@

1,444.50           เปKนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน>าย ก>อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม>

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#28/2561

ลว.17 เม.ย.61

6 ซื้อหมึกพิมพ@ OSS จํานวน 8 รายการ 99,199.70            99,199.70            วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บจก.โฟทีก
า 99,199.70          บจก.โฟทีก
า 99,199.70         เปKนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน>าย ก>อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม>

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ#30/2561

ลว.17 เม.ย.61

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนเมษายน 2561

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�างในรอบเดือนเมษายน 2561

หน0วยงาน สํานักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (สสว.)

ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา

7 จ
างพิมพ@ใบเสร็จรับเงินและใบยืมเงินทดรองจ>าย 7,500.00              7,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

หจก.เพชรพลอย 

การพิมพ@

7,490.00            หจก.เพชรพลอย 

การพิมพ@

7,490.00           เปKนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน>าย ก>อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม>

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#31/2561

ลว.17 เม.ย.61

8 จ
างดําเนินการจัดเก็บเอกสารนิติกรรมสัญญาและ

จัดทําบัญชีผู
ประกอบการรายตัวฯ

100,000.00           100,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.56 (2) (ข)

บมจ.ไทยบริติช ซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง

99,695.59          บมจ.ไทยบริติช ซี

เคียวริตี้ พริ้นติ้ง

99,695.59         เปKนการจัดซื้อจัดจ
างพัสดุที่มี

การผลิต จําหน>าย ก>อสร
าง 

หรือให
บริการทั่วไป และไม>

เกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

ใบสั่งจ
าง#32/2561

ลว.19 เม.ย.61

9 จ
างที่ปรึกษาจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผู
ประกอบการภาค

การค
าและบริการรายเดือน ป+ 2561

3,600,000.00        3,600,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

ม.70 (3) (ค)

ม.หอการค
าไทย 3,600,000.00      ม.หอการค
าไทย 3,600,000.00     เปKนงานที่จําเปKนต
องให
ที่

ปรึกษารายเดิมทําต>อจาก

งานที่ได
ทําไว
แล
วเนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิค

สสว.2561/04-03

ลว.24 เม.ย.61

10 จ
างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู


มีส>วนได
ส>วนเสียกับ สสว. ประจําป+ 2561

1,000,000.00        1,000,000.00        วิธีประกาศเชิญ

ชวนทั่วไป 

ม.70 (1)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

บจก.ซี เอ อินเตอร@

เนชั่นแนล อินฟอร@เมชั่น

 946,000.00

983,600.00 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 946,000.00        เสนอราคาต่ําสุด สสว.2561/04-04

ลว.24 เม.ย.61

11 จ
างผลิตและเผยแพร>ข>าวสารข
อมูลความรู
ผ>านสื่อ

โทรทัศน@และวิทยุกระจายเสียง

3,300,000.00        3,300,000.00        e-bidding

ม.55 (1)

บจก.ที.ไอ.เอส.

บจก.ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย

บจก.มีเดีย สตูดิโอ

 3,155,965.00

3,220,000.00

3,300,000.00 

บจก.ที.ไอ.เอส.

(ประเทศไทย)

3,155,965.00     ได
รับคะแนนสูงที่สุด สสว.2561/04-05

ลว.25 เม.ย.61
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