
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ระบบสหกรณ์ 1,000,000.00 1000000 e - bidding บริษทั ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จ ากดั 950,000.00 บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จ ากดั 950,000.00 เปน็ผู้เสนอราคารายต  าสุดและ ส.28/2565

ผ่านสาคดีโทรทัศน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริษัท อาร์ต เวร์ิค มีเดีย จ ากัด 998,000.00 เสนอรายละเอียดคุณลักษณะ 44774

และขอบเขตงานครบถ้วนถูกต้อง 

และเป็นราคาที อยู่ในวงเงินงบประมาณ

2 จัดซ้ือน้ าดื มเดือนกรกฎาคม 2565 60,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ ากัด 34,320.00 ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ ากัด 34,320.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/4407

28 กย 64

3 รายงานการจดัจา้งตกแต่งสถานที เพื อใชใ้นกจิกรรม 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายส ารวย ศรีงาน 1,700.00 นายส ารวย ศรีงาน 1,700.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

เฉลิมพระเกียรติ 12 สค 65

4 จ้างถ่ายเอกสาร 1,996.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,996.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,996.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/23

10 สค 65

5 จ้างพมิพ ์พรบ.จัดสรรที ดิน 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั 35,500.00 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากัด 35,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั งจ้าง 94/2565

พรฏ.วา่ด้วยกลุ่มเกษตรกร ฉบับภาษาอังกฤษ 5 สค 65

6 จ้างพมิพคู่์มือการจดทะเบยีนแก้ไขเพิ มเติมข้อบงัคับสหกรณ์ 75,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพมิพม์ิตรไทย 75,000.00 โรงพมิพม์ิตรไทย 75,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั งจ้าง 97/2565

18 สค 65

7 จา้งจดัท ากจิกรรมและนิทรรศการสหกรณ์เพื อเผยแพร่ 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อ้อต้นเล็ก จ ากัด 30,000.00 บริษทั อ้อต้นเล็ก จ ากัด 30,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั งจ้าง 93/2565

วิธ๊การสหกรณ์ใหแ้ก่นักเรียน 4 สค 65

8 จ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

9 จ้างตัดสต๊ิกเกอร์ปา้ยชื อ 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 650.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 650.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/25

24 สค 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป
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10 จ้างท าปา้ยไวนิล 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 720.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 720.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/24

18 สค 65

11 จา้งเผยแพร่ผลส าเร็จโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร 250,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธีรนันท ์จึงสุทธิวงษ์ 250,000.00 น.ส.ธีรนันท ์จึงสุทธิวงษ์ 250,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 92/2565

เพื อแกไ้ขปญัหาหนีสิ้นของสมาชิกสหกรณ์ผ่านการจัด 44776

กิจกรรมสื อมวลชนสัญจร

12 จ้างประชาสัมพนัธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามรัฐ จ ากัด 50,000.00 บริษทั สยามรัฐ จ ากัด 50,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 96/2565

พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง เนื องใน 44783

วโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม

2565 ผ่านสื อสิ งพมิพ์

13 จา้งประชาสัมพันธก์ลุ่มอาชีพผ้าทอมือในสังกัดสหกรณ์ 495,200.00 495200 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟทีว ี(ประเทศไทย) จ ากดั 495,142.50 บริษัท เอฟทีว ี(ประเทศไทย) จ ากัด 495,142.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 95/2565

ผ่านสื อโทรทัศน์ สื อหนังสือพิมพ์ และสื อออนไลน์ 44781

14 จ้างประชาสัมพนัธน์โยบายการส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ 1,500,000.00 1500000 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน) 1,500,000.00 บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 1,500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามความ ส.29/2565

ใหม้ีความเข้มแข็งผ่านสื อโทรทศัน์ ต้องการเพยีงรายเดียว และ 44788

เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ

15 จ้างซ่อมเครื องปร้ินเตอร์ (กพก.) 4,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,450.00 นายส ารวย ศรีงาม 4,450.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2998 ลว. 3 ส.ค. 65

16 จ้างซ่อมเครื องปร้ินเตอร์ (กพง.) 4,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,450.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,450.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2999 ลว. 3 ส.ค. 65

17 จ้างซ่อมเครื องโทรสาร 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3036 ลว. 5 ส.ค. 65

18 จา้งตกแต่งสถานที จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จ 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3139 ลว. 11 ส.ค. 65

พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พนัปหีลวงฯ
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19 จา้งซ่อมจอ LCD ขนาด 17.3 นิ้ว ของชดุ OB 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีแอล. อีควิปเม้นท ์(ประเทศไทย) 10,000.00 บริษัท ซีแอล. อีควปิเม้นท ์(ประเทศไทย) 10,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3140 ลว. 11 ส.ค. 65

20 จ้างซ่อมเครื องปร้ินเตอร์ และเครื องโทรสาร 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 8,400.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 8,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3198 ลว. 16 ส.ค. 65

21 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 13,375.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 13,375.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3209 ลว. 16 ส.ค. 65

22 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 6,634.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 6,634.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3224 ลว. 17 ส.ค. 65

23 จ้างซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ Notebook 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3231 ลว. 17 ส.ค. 65

24 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 5,136.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 5,136.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3272 ลว. 19 ส.ค. 65

25 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 2,140.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 2,140.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ  3357 ลว. 22 ส.ค. 65

26 จ้างซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,950.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,950.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3359 ลว. 23 ส.ค. 65

27 จา้งซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ และเครื องปร้ินเตอร์ 11,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 11,590.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 11,590.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3386 ลว. 24 ส.ค. 65

28 จ้างซ่อมเครื องพมิพ์ 6,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,150.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,150.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3387 ลว. 24 ส.ค. 65

29 จ้างซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,100.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,100.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3408 ลว. 24 ส.ค. 65

30 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 22,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 22,256.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 22,256.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3414 ลว. 24 ส.ค. 65

31 จ้างซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,950.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,950.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3419 ลว. 25 ส.ค. 65

32 จ้างซ่อมเครื องท าน้ าเย็น-น้ าร้อน 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3420 ลว. 25 ส.ค. 65

33 จ้างซ่อมเครื องปร้ินเตอร์ 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3509 ลว. 31 ส.ค. 65

34 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6 รายการ (กพก) 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 17,087.90 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 17,087.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2978 ลว 2 สค 65

35 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ (กพก) 11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 10,997.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 10,997.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2947 ลว 1 สค 65

36 จดัซ้ือวสัดุจดักจิกรรมโครงการจติอาสา 28 กค 2565 (กคร) 13,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 13,600.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 13,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2938 ลว 27 กค 65

37 จดัซ้ือวัสดุส านกังาน 17 รายการ (กลุ่มชว่ยฯ) 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 74,744.80 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 74,744.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3376 ลว 23 สค 65

38 จดัซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ.4 จ านวน 300 รีม (สนม) 36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 35,952.00 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 35,952.00 เงินนอก ถา่ยเอกสารฯ 2944 ลว 1 สค 65
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39 จัดซ้ือหมึกพมิพเ์ครื องปร้ินเตอร์ 8 รายการ (กพก) 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 98,654.00 ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 98,654.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3024 ลว 4 สค 65

40 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10 รายการ (กพร) 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 34,889.49 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 34,889.49 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3067 ลว 5 สค 65

41 จัดซ้ือไม้แขวนแผนที  (อะคริลิค) ความหนา 0.3 มิล 154,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.นิยมศิลป์ 154,000.00 ร้าน ส.นิยมศิลป์ 154,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3052 ลว 5 สค 65

จ านวน 2,200 อัน (กลุ่มจัดที ดิน) PO.23/2565

42 จดัซ้ือหมึกพิมพ์ 2 รายการ (กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง) 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 13,835.10 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 13,835.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3377 ลว 23 สค 65

43 จา้งท าตรายาง 5 รายการ (กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง) 800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 770.40 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 770.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3378 ลว 23 สค 65

44 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8 รายการ (สสพ.2) 56,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 55,950.30 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 55,950.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3081 ลว 9 สค 65

45 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน หมกึพิมพ์ 14 รายการ (กพน) 145,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 144,551.65 ร้านอาทรพาณิชย์ 144,551.65 อยู่ในวงเงินงบประมาณ PO.24/2565

46 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที จัดกิจกรรมส าคัญฯ (สทส) 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม 7,393.70 ร้านสินสยาม 7,393.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3132 ลว 11 สค 65

47 จดัซ้ือวสัดุโครงการบนัทึกขอ้ตกลง MOU (สทส) 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 13,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 13,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3133 ลว 11 สค 65

48 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ซ่อม เปลี ยน (กลุ่มพสัดุ) 20,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 20,618.90 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 20,618.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3135 ลว 11 สค 65

49 จดัซ้ือหมกึพิมพ์ 3 รายการ (กลุ่มพัฒนระบบงานคลัง) 20,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 20,437.00 ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 20,437.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3379 ลว 23 สค 65

50 จ้างท าตรายาง 39 รายการ (กพก) 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 5,767.30 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 5,767.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3180 ลว 15 สค 65

51 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 13 รายการ (กลุ่มโคนมฯ) 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 44,998.85 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 44,998.85 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3181 ลว 15 สค 65

52 จ้างท าตรายาง 3 รายการ (กพน) 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 449.40 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 449.40 เงิน กพส. 3221 ลว 16 สค 65

53 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ (กพน) 4,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 4,098.10 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 4,098.10 เงิน กพส. 3222 ลว 16 สค 65

54 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน หมกึพิมพ์ 7 รายการ (กลุ่มพัสดุ) 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 13,867.20 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 13,867.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3380 ลว 23 สค 65

55 จ้างท าตรายาง 3 รายการ (กลุ่มพสัดุ) 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 417.30 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 417.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3381 ลว 23 สค 65

56 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 19 รายการ (สสพ.2) 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 19,865.62 ร้านอาทรพาณิชย์ 19,865.62 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3382 ลว 15 สค 65
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57 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 19 รายการ (กผง) 93,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 77,938.80 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 77,938.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3201 ลว 16 สค 65

ร้านอาทรพาณิชย์ 15,373.76 ร้านอาทรพาณิชย์ 15,373.76 

58 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 18 รายการ (กพน) 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 59,914.65 ร้านอาทรพาณิชย์ 59,914.65 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3202 ลว 16 สค 65

59 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ.4 (กพน) 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 11,984.00 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 11,984.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3203 ลว 16 สค 65

60 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 13 รายการ (กพก) 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 24,645.31 ร้านอาทรพาณิชย์ 24,645.31 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3204 ลว 16 สค 65

61 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ (ศสท) 7,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 7,682.60 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 7,682.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3223 ลว 16 สค 65

62 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 22 รายการ (กพก) 126,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 89,227.30 ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 89,227.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3215 ลว 16 สค 65

ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 17,971.72 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 17,971.72 

63 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ (สลก) 10,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 10,111.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 10,111.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3382 ลว 23 สค 65

64 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8 รายการ (กพก) 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 34,957.97 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 34,957.97 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3220 ลว 16 สค 65

65 จดัซ้ือแอลกอฮอล์ชนิดน้ า 75% 6แกลลอน (ศสท) 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3383 ลว 23 สค 65

66 จัดซ้ือกล่องล้ินชักพลาสติกจัดเกบ็เอกสาร 4 ชั้น 2 กล่อง (กลุ่มช่วยฯ) 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3384 ลว 23 สค 65

67 จ้างท าตรายาง 7 รายการ (กลุ่มช่วยฯ) 1,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 1,294.70 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 1,294.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3385 ลว 23 สค 65

68 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 22 รายการ (กพน) 47,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 47,442.73 ร้านอาทรพาณิชย์ 47,442.73 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3393 ลว 24 สค 65

69 จ้างท าตรายาง 6 รายการ (สลก) 2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 2,535.90 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 2,535.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3343 ลว 25 สค 65

70 จดัซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร 80 แกรม เอ.4 90 รีม (กกจ) 10,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 10,785.60 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 10,785.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3344 ลว 25 สค 65

71 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอม 3 รายการ (ศสท) 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 4,718.70 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 4,718.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3345 ลว 25 สค 65

72 จ้างท าตรายาง 5 รายการ (กค) 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 941.60 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 941.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3510 ลว 31 สค 65

73 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ (สสพ.1) 16,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 16,574.30 ร้านอาทรพาณิชย์ 16,574.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3446 ลว 25 สค 65

74 จ้างท าตรายาง 4 รายการ (สสพ.1) 700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 674.10 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 674.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3447 ลว 25 สค 65
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75 จัดซ้ือมือจับบานประตู 12 นิว้ แสตนเลส 1 คู่ (กพง) 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 450.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 450.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3448 ลว 25 สค 65

76 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 30 รายการ (กลุ่มตรวจราชการ) 27,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 27,547.15 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 27,547.15 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3449 ลว 25 สค 65

77 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 14 รายการ (กพร) 23,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 22,785.65 ร้านอาทรพาณิชย์ 22,785.65 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3468 ลว 26 สค 65

78 จัดซ้ือหมึกพมิพ ์2 รายการ (กพก) 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 9,854.70 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 9,854.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3489 ลว 26 สค 65

79 จ้างท าตรายาง 14 รายการ (สนม) 6,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 2,803.40 ร้านเอนกสเตชั นเนอรี 2,803.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3490 ลว 30 สค 65

80 จดัซ้ือสายสัญญาณเชื อมต่ออปุกรณ์ iPad Pro 1 เส้น (กลุ่มชว่ยฯ) 2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 2,568.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 2,568.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3491 ลว 30 สค 65

81 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 15 รายการ (กผง) 143,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 142,620.30 ร้านอาทรพาณิชย์ 142,620.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3511 ลว 31 สค 65

82 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 15 รายการ (กลุ่มพสัดุ) 55,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 55,024.75 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 55,024.75 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3512 ลว 31 สค 65

83 จดัซ้ือพานธปูเทียนแพ 1 พาน ร่วมบันทึกเทป 12 สค 2565 2,500.00 ว.119 นายบรรจบ เย็นใจ 2,500.00 นายบรรจบ เย็นใจ 2,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2936 ลว 1 สค 65

84 จัดซ้ือวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ (สสพ.1) 4,200.00 ว.119 ร้านอาทรพาณิชย์ 4,095.96 ร้านอาทรพาณิชย์ 4,095.96 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2327 ลว 11 สค 65

85 จดัซ้ือชุดตรวจ ATK ทางจมูก 130ชุด (ศสท) 8,700.00 ว.115, ว.138 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 8,624.20 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 8,624.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1022 ลว 11 สค 65

86 จัดซ้ือของสมมนาคุณศึกษาดูงาน 2 รุ่น  (สสพ.1) 2,000.00 ว.119 ร้านผลไม้ราชวัตต์ (คุณแหม่ม) 2,000.00 ร้านผลไม้ราชวัตต์ (คุณแหม่ม) 2,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2158 ลว 22 กค 65

87 จัดซ้ือวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (กพน) 8,400.00 ว.119 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 8,400.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 8,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6132 ลว 16 สค 65

88 จัดซ้ือวัสดุใช้ในงานโครงการ 2 รายการ (กพก) 7,000.00 ว.119 ร้านอาทรพาณิชย์ 6,366.50 ร้านอาทรพาณิชย์ 6,366.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2684 ลว 11 สค 65

89 จัดซ้ือวสัดุโครงการจัดงานบนัทกึข้อตกลง MOU (เพิ มเติม สทส) 2,100.00 ว.119 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,100.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,100.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2684 ลว 11 สค 65

90 จดัซ้ือชุดตรวจ ATK ทางจมูก 270 ชุด (กพง) 19,000.00 ว.138 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 18,778.50 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 18,778.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1213 ลว 27 กค 65


