
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหมกึพิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 4 รายการ (กองคลัง) 32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เอน็.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อคีวปิเม้นท์ 32,003.70 ห.จ.ก.เอน็.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 32,003.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3571 ลว 2 กย. 65

2 ซ้ือหมกึพมิพ ์วัสดุส านกังาน 1 รายการ (กพน) 199,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 71,276.98 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 71,276.98 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3588 ลว 2 กย. 65

ห.จ.ก.เอน็.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อคีวปิเม้นท์ 126,217.20 ห.จ.ก.เอน็.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 126,217.20 

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ (สลก) 19,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 19,463.30 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 19,463.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3583 ลว 2 กย. 65

4 จ้างพมิพแ์บบพมิพ ์5 รายการ (ส่วนกลาง) 43,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (จ ากดั) 43,250.00 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (จ ากดั) 43,250.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3584 ลว 2 กย. 65

5 ซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 6 รายการ (สสพ.2) 43,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 42,960.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 42,960.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3585 ลว 2 กย. 65

6 ซ้ืออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ HDMI V2.0 1 เส้น (กพก) 700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 642.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 642.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3586 ลว 2 กย. 65

7 จา้งท าตรายางส าหรับประทับ 9 รายการ (กกจ) 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 1,433.50 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 1,433.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3587 ลว 2 กย. 65

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน วัสดุคอม 47 รำยกำร (กกจ) 165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 138,565.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 138,565.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3582 ลว 2 กย. 65

ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 26,141.17 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 26,141.17 

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน 10 รายการ (กลุ่มช่วยฯ สลก) 30,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 30,259.60 ร้านอาทรพาณิชย์ 30,259.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3589 ลว 2 กย. 65

10 ซ้ือสายสัญญาณเชื่อมต่ออปุกรณ์ iPad Pro 1 เส้น (กพน) 2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 2,568.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 2,568.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3590 ลว 2 กย. 65

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ (สทส) 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 19,559.60 ร้านอาทรพาณิชย์ 19,559.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3776 ลว 12 กย. 65

12 จ้างท าตรายางส าหรับประทับ 11 รายการ (สทส) 2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,022.30 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,022.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3777 ลว 12 กย. 65

13 จ้ดซ้ือเช็คของขวัญ 146 ฉบับ @ 3,000 บาท 438,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย 438,000.00 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 438,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3685 ลว 7 กย. 65

มอบใหผู้้เกษยีณอายรุาชการ ประจ าป ี2565

14 จ้างซ้ือของที่ระลึก กระเปา๋ผ้าพร้อมสกรีน 1,428 ใบ 249,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชญาดา ศิริเวชช 249,900.00 นางสาวชญาดา ศิริเวชช 249,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ PO.28/2565

วันสถาปนากรม 1 ตุลาคม 2565 ลว 7 กย 65

15 ซ้ือวัสดุจัดกิจกรรมพธิีทางศาสนา 9 รายการ 71,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอิทธิมนต์ เคร่ืองสังฆภณัฑ์ 56,000.00 ร้านอิทธิมนต์ เคร่ืองสังฆภัณฑ์ 56,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3687 ลว 8 กย. 65

วันสถาปนากรม 1 ตุลาคม 2565 ร้านดอกไม้คุณเพญ็ 15,800.00 ร้านดอกไม้คุณเพญ็ 15,800.00 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป
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16 ซ้ือวัสดุจัดกิจกรรมวันสถาปนากรม (สทส) 42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั้นเนอร่ี 9,630.00 ร้านเอนกสเตชั้นเนอร่ี 9,630.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3688 ลว 7 กย. 65

28 กย - 1 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมปร้ินพาเลซ ร้าน เจ.เอ็น.พ ีกรุ๊ป 32,100.00 ร้าน เจ.เอ็น.พ ีกรุ๊ป 32,100.00 

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18 รายการ (กตน) 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 13,964.57 ร้านอาทรพาณิชย์ 13,964.57 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3778 ลว 13 สค. 65

18 จา้งท าตรายางส าหรับประทับ 2 รายการ (กตน) 400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั้นเนอร่ี 385.20 ร้านเอนกสเตชั้นเนอร่ี 385.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3714 ลว 9 กย. 65

19 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่อพว่ง 4 รายการ (ศสท) 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 4,654.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 4,654.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3715 ลว 9 กย. 65

20 จ้างท าตรายางส าหรับประทบั 16 รายการ (กองคลัง) 2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั้นเนอร่ี 2,642.90 ร้านเอนกสเตชั้นเนอร่ี 2,642.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3795 ลว 13 กย. 65

21 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมฯ 4 รายการ (ศสท) 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 7,511.40 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 7,511.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3796 ลว 13 กย. 65

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 45 รายการ (กกจ) 95,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั้นเนอร่ี 37,582.68 ร้านเอนกสเตชั้นเนอร่ี 37,582.68 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3797 ลว 13 กย. 65

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 57,865.60 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 57,865.60 

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ (กคร) 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 3,410.09 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 3,410.09 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3798 ลว 13 กย. 65

24 ซ้ือหมึกพมิพเ์คร่ืองปร้ินเตอร์ 4 รายการ (กลุ่มช่วยฯ สลก) 16,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เอน็.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อคีวปิเม้นท์ 16,157.00 ห.จ.ก.เอน็.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 16,157.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3834 ลว 15 กย. 65

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11 รายการ (ศสท) 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 99,798.90 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 99,798.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3835 ลว 15 กย. 65

26 จ้างท าตรายางส าหรับประทบั 6 รายการ (กลุ่มช่วยฯ สลก) 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั้นเนอร่ี 577.80 ร้านเอนกสเตชั้นเนอร่ี 577.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3836 ลว 15 กย. 65

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5 รายการ (กพน) 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั้นเนอร่ี 7,023.48 ร้านเอนกสเตชั้นเนอร่ี 7,023.48 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3838 ลว 15 กย. 65

28 ซ้ือหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung MLT-D205L 2 กล่อง (กคร) 11,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 11,021.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 11,021.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3874 ลว 16 กย. 65

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ (กพง) 7,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 7,008.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 7,008.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3908 ลว 19 กย. 65

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ (กองคลัง) 33,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 33,474.95 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 33,474.95 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3907 ลว 19 กย. 65

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17 รายการ (สนม) 35,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 35,254.36 ร้านอาทรพาณิชย์ 35,254.36 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3930 ลว 19 กย. 65

32 ซ้ือวสัดุส านักงาน+อุปกรณ์ต่อพ่วง 5 รายการ (สลก) 12,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 12,112.40 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 12,112.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3931 ลว 19 กย. 65

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5 รายการ (กลุ่มช่วยฯ สลก) 32,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 32,207.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 32,207.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3932 ลว 19 กย. 65
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34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5 รายการ (กลุ่มช่วยฯ สลก) 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 8,747.25 ร้านอาทรพาณิชย์ 8,747.25 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4000 ลว 21 กย. 65

35 ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือช่าง อุปกรณ์ซ่อมเปล่ียน 3 รายการ (ส่วนกลาง) 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 3,317.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 3,317.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4013 ลว 22 กย. 65

36 ซ้ือหมึกพิมพ์ HP Laserjet 128A CE322A 3 กล่อง (สนม) 9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 9,148.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 9,148.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4046 ลว 22 กย. 65

37 ซ้ือแผงสัญญาณทีวีดิจติอลพร้อมสายต่อ 10 เมตร (กพก) 300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 267.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 267.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4047 ลว 22 กย. 65

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ (กองคลัง) 13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 12,748.70 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 12,748.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4068 ลว 23 กย. 65

39 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 12 รายการ (สทส) 144,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 143,968.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 143,968.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ Po.30/2565 ลว 26 กย 65

40 ซ้ือวสัดุส านักงาน 11 รายการ (กลุ่มช่วยฯ สลก) 10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 10,646.50 ร้านอาทรพาณิชย์ 10,646.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4158 ลว 26 กย. 65

41 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 8 รายการ (กคร) 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 24,984.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 24,984.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4167 ลว 26 กย. 65

42 ซ้ือวสัดุใช้ร่วมกบัคอมพิวเตอร์ และกล้องถ่ายรูป 3 รายการ (กลุ่มประชาสัมพันธ ์สลก) 11,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 11,128.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 11,128.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4166 ลว 26 กย. 65

43 ซ้ือธงชาติไทย ขนาด 2x3 เมตร 10 ผืน (ส่วนกลาง) 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4182 ลว 26 กย. 65

44 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18 รายการ (กผง) 59,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 59,481.30 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 59,481.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4192 ลว 27 กย. 65

45 ซ้ือวสัดุส านกังาน+หมกึพมิพ ์23 รายการ (กพก) 79,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 17,911.80 ร้านอาทรพาณิชย์ 17,911.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4267 ลว 28 กย. 65

ห.จ.ก.เอน็.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อคีวปิเม้นท์ 60,540.60 ห.จ.ก.เอน็.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 60,540.60 

46 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส านกังาน (หนว่ยงานกองคลัง) 32,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 32,478.78 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 32,478.78 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4284 ลว 28 กย. 65

47 จ้างท าตรายาง 3 รายการ (สนม) 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั้นเนอร่ี 834.60 ร้านเอนกสเตชั้นเนอร่ี 834.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4337 ลว 29 กย. 65

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6 รายการ (กลุ่มตรวจราชการ) 20,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 20,822.20 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 20,822.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4379 ลว 30 กย. 65

49 จัดซ้ือน้ าด่ืมเดือนสิงหาคม 2565 60,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ ากัด 42,180.00 ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ ากัด 42,180.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/4407

28 กย 64

50 รายงานการจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทับางจากกรีนเนท จ ากัด 1,000.00 บริษัทบางจากกรีนเนท จ ากดั 1,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119
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51 รายงานการจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด 1,000.00 บริษัท ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด 1,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

(มหาชน) (มหาชน) 10 สค 65

52 จา้งท าโล่รางวลัและประกาศนียบตัรพร้อมกรอบ 20,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพทุธมณฑลถ้วยรางวัล 20,700.00 ร้านพทุธมณฑลถ้วยรางวัล 20,700.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 103/2565

ประกาศนียบตัร 2 กย 65

53 รายงานขอความเหน็ชอบการจัดจ้างท าไวนิล 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 600.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

โครงการสหกรณ์ไทย ร่วมใจท าดี ปันน้ าใจ สู่สังคม

54 รายงานการจ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนกุรรมการ 6,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 6,880.00 ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 6,880.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด คร้ังที่ 2/2565

55 รายงานการจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัพลังเจริญรุ่งเรือง จ ากัด 1,300.00 บริษทัพลังเจริญรุ่งเรือง จ ากดั 1,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

1,450.00 1,450.00 1,450.00 

56 จา้งท าส่ือวดิีทัศน์ "นโยบายและทิศทางการส่งเสริม 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรนันท ์จึงสุทธิวงษ์ 30,000.00 นางสาวธีรนันท ์จึงสุทธิวงษ์ 30,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 100/2565

สหกรณ์ในประเทศไทย" 29 สค 65

57 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วันแบงคอก9666 จ ากัด 28,000.00 บริษัท วันแบงคอก9666 จ ากัด 28,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 107/2565

6 กย 65

58 ตรวจเช็คตามระยะทาง ซ่อมบ ารุง เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 16,666.86 เฉพาะเจาะจง บริษทั วรจักร์ยนต์ จ ากัด 16,666.86 บริษทั วรจักร์ยนต์ จ ากัด 16,666.86 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 112/2565

ฉล 2026 กทม 8 กย 65

59 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวคินทร์   แทรเวล จ ากัด 40,000.00 บริษัท เวคินทร์   แทรเวล จ ากัด 40,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 101/2565

1 กย 65

60 จ้างท าโล่รางวัล 34,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพทุธมณฑลถ้วยรางวัล 34,500.00 ร้านพทุธมณฑลถ้วยรางวัล 34,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 12 กย 65
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61 จ้างปรับภมูิทศัน์ สพพ.2 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จัสมิน จีนิค จ ากัด 8,500.00 บริษทั จัสมิน จีนิค จ ากัด 8,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 105/2565

2 กย 65

62 จ้างท าโล่ประกาศเกยีรติคุณโครงการเสริมสร้างสมดุล 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชาโต เดอ อาร์ต จ ากัด 6,955.00 บริษทั ชาโต เดอ อาร์ต จ ากดั 6,955.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/28

ชีวิตคนท างาน ป ี65 9 กย 65

63 จา้งท าโล่นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการ 40,767.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชาโต เดอ อาร์ต จ ากัด 40,767.00 บริษทั ชาโต เดอ อาร์ต จ ากดั 40,767.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 109/2565

ดีเด่น ประจ าป ี2565 7 กย 65

64 จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวคินทร์   แทรเวล จ ากัด 24,000.00 บริษัท เวคินทร์   แทรเวล จ ากัด 24,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 110/2565

8 กย 65

65 จัดซ้ือน้ าด่ืมเดือนกันยายน 2565 60,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ ากัด 29,100.00 ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ ากัด 29,100.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/4407

28 กย 64

66 จา้งท าโล่รางวลั โครงการประกวดเวบ๊ไซต์หน่วยงาน 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัรางวัลไทย จ ากัด 19,260.00 บริษทัรางวัลไทย จ ากัด 19,260.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 104/2565

ในสังกัดกรมฯ ป ี2565 2 กย 65

67 จ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณ (กพส.) 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภษูาภณัฑ์ 5,400.00 ร้านภษูาภณัฑ์ 5,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/27

8 กย 65

68 จ้างท าปา้ยชื่อ 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 350.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 350.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/29

26 กย 65

69 จ้างท าโล่รางวัล 61,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชาโต เดอ อาร์ต จ ากัด 61,525.00 บริษทั ชาโต เดอ อาร์ต จ ากดั 61,525.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 113/2565

9 กย 65

70 เปล่ียนยาง รถเก๋ง ฌศ 8516 กทม 20,024.19 เฉพาะเจาะจง บริษทั วรจักร์ยนต์ จ ากัด 20,024.19 บริษทั วรจักร์ยนต์ จ ากัด 20,024.19 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 125/2565

26 กย 65
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71 จ้างรถบสั 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 44,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 44,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 116/2565

15 กย 65

72 จ้างท าโล่ 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รางวัลไทย จ ากัด 26,955.00 บริษทั รางวัลไทย จ ากัด 26,955.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 119/2565

20 กย 65

73 เบิกจา่ยค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถราชการ (กพส.) 1,940.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหโชค บริการ 1,940.00 หจก.สหโชค บริการ 1,940.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

74 จ้างสแกนเอกสาร 48,952.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 48,952.50 บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร จ ากดั 48,952.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 98/2565

22 สค 65

75 จ้างสแกนเอกสาร 48,979.25 เฉพาะเจาะจง บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 48,979.25 บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร จ ากดั 48,979.25 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 99/2565

22 สค 65

76 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สพพ.2 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทวนัแบงคอก9666 จ ากดั 18,000.00 บริษทัวนัแบงคอก9666 จ ากดั 18,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 115/2565

15 กย 65

77 จา้งท าโล่ประกาศเกยีรติคุณผู้เกษียณอายรุาชการปี 204,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอลเคกรอบรูป 204,400.00 ร้านแอลเคกรอบรูป 204,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 111/2565

2565 8 กย 65

78 จ้างจัดสถานที่งาวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรจง เย็นใจ 20,000.00 นายบรรจง เย็นใจ 20,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 124/2565

สหกรณ์ ป ี2565 27 กย 65

79 จ้างจัดนทิรรศการเนือ่งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 225,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวารินทร์ลดา สร้อยอาภรณ์ 225,000.00 นางวารินทร์ลดา สร้อยอาภรณ์ 225,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 118/2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ป ี2565 20 กย 65

80 จ้างท าเอกสารและเข้ารูปเล่มแผนพัฒนาการสหกรณ์ 119,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 119,580.00 ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 119,580.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 120/2565

ฉบับที่ 5 และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริม 20 กย 65

สหกรณ์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2566-2570)
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81 จดัพมิพคู่์มอืการจดทะเบยีนแกไ้ขขอ้บงัคับ แกไ้ข 75,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพมิพม์ิตรไทย 75,000.00 โรงพมิพม์ิตรไทย 75,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 97/2565

เพิ่มเติมข้อบงัคับสหกรณ์ 18 สค 65

82 จ้างพมิพร์ายการผลการด าเนนิโครงการ "สหกรณ์ไทย 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัลีโอซ่า จ ากัด 70,000.00 บริษทัลีโอซ่า จ ากัด 70,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 121/2565

ร่วมใจภกัดีฯ" 20 กย 65

83 จ้างจัดนทิรรศการภายในงานประชุมวิชาการ คร้ังที ่11 92,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรนันท ์จึงสุทธิวงษ์ 92,000.00 นางสาวธีรนันท ์จึงสุทธิวงษ์ 92,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 102/2565

ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แกม่หาชน 44806

84 จ้างประชาสัมพนัธเ์ทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 497,550.00 497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เบสท์ อีเวน้ท์ จ ากัด 497,550.00 บริษัท บางกอก เบสท ์อีเว้นท ์จ ากดั 497,550.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 106/2565

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปหีลวง 44809

85 จา้งจดังานแสดงจ าหน่ายสินค้าสหกรณ์ผู้ผลิตพบผู้บริโภค 328,000.00 328,000.00 เฉพาะเจาะจง นายช านาญการ ทพิย์รักษา 328,000.00 นายช านาญการ ทพิย์รักษา 328,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 117/2565

สู่ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 44820

86 จ้างซ่อมเก้าอีส้ านักงาน 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3617 ลว. 6 ก.ย. 65

87 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 3,103.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 3,103.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3618 ลว. 6 ก.ย. 65

88 จดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนสิงหาคม 2565 440.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 440.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 440.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3619 ลว. 6 ก.ย. 65

สถาบันพัฒนาเคร่ืองจักรกลและพืน้ทีส่หกรณ์

89 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,700.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,700.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3627 ลว. 6 ก.ย. 65

90 จดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน สิงหาคม 2565 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ รอบรู้ 200.00 นายสมศักด์ิ รอบรู้ 200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3628 ลว. 6 ก.ย. 65

ผู้บริหารฯ

91 จดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน สิงหาคม 2565 1,760.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ รอบรู้ 1,760.00 นายสมศักด์ิ รอบรู้ 1,760.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3629 ลว. 6 ก.ย. 65

ส านักพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์
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92 จดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน สิงหาคม 2565 2,640.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ รอบรู้ 2,200.00 นายสมศักด์ิ รอบรู้ 2,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3636 ลว. 7 ก.ย. 65

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

93 จา้งเหมาดูแลก าจดัปลวก มด แมลงสาบ หนูและยงุ 119,760.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สยามธุรภณัฑ์ 9,980.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามธุรภณัฑ์ 9,980.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3641 ลว. 7 ก.ย. 65

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ าเดือนสิงหาคม 

2565

94 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 3,745.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 3,745.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3642 ลว. 7 ก.ย. 65

95 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 3,210.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 3,210.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3643 ลว. 7 ก.ย. 65

96 จดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน สิงหาคม 2565 220.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ รอบรู้ 220.00 นายสมศักด์ิ รอบรู้ 220.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3646 ลว. 7 ก.ย. 65

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

97 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวนัและวรสารไวบ้ริการความรู้ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ รอบรู้ 2,690.00 นายสมศักด์ิ รอบรู้ 2,690.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3655 ลว. 7 ก.ย. 65

ในหอ้งสมุดประจ าเดือนสิงหาคม 2565

98 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3729 ลว. 12 ก.ย. 65

99 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 7805 ลว. 14 ก.ย. 65

100 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 4,494.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 4,494.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3807 ลว. 14 ก.ย. 65

101 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3859 ลว. 16 ก.ย. 65

102 จ้างซ่อมและล้างเคร่ืองปรับอากาศ 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 5,778.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 5,778.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3860 ลว. 16 ก.ย. 65

103 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 9,737.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 9,737.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 9,737.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3861 ลว. 16 ก.ย. 65

104 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 6,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,150.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,150.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3876 ลว. 16 ก.ย. 65

105 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 4,815.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 4,815.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3948 ลว. 20 ก.ย. 65

106 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 1,926.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 1,926.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3950 ลว. 20 ก.ย. 65



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

107 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 3,852.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 3,852.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3951 ลว. 20 ก.ย. 65

108 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (กพก.) 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 856.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 856.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3952 ลว. 20 ก.ย. 65

109 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (สลก.) 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 856.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 856.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3953 ลว. 20 ก.ย. 65

110 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 7,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3985 ลว. 21 ก.ย. 65

111 จ้างซ่อมเคร่ืองปั้มน้ า 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4003 ลว. 22 ก.ย. 65

112 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4048 ลว. 22 ก.ย. 65

113 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,650.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,650.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4077 ลว. 23 ก.ย. 65

114 จา้งซ่อมท่อน้ าทิ้ง ทาสี และลิฟต์ยกทางขึ้นคนพิการ 13,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 13,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 13,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4078 ลว. 23 ก.ย. 65

อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

115 จา้งล้างเคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองฟอกอากาศ 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 42,800.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 42,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4187 ลว. 26 ก.ย. 65

116 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 15,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 15,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 15,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4287 ลว. 28 ก.ย. 65

117 จด้ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกนัยายน 2565 ผู้บริหาร 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 250.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 250.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4340 ลว. 30 ก.ย. 65

118 จ้ดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกันยายน 2565 2,640.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 2,200.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 2,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4341 ลว. 30 ก.ย. 65

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

119 จ้ดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกันยายน 2565 440.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 440.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 440.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4342 ลว. 30 ก.ย. 65

สถาบันพัฒนาเคร่ืองจักรกลและพืน้ทีส่หกรณ์

120 จ้ดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกันยายน 2565 1,760.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,760.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,760.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4343 ลว. 30 ก.ย. 65

ส านักพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

121 จ้ดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกันยายน 2565 220.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 220.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 220.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4344 ลว. 30 ก.ย. 65

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

122 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์รายวนัและวารสารไวบ้ริการความรู้ 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 2,710.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 2,710.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4345 ลว. 30 ก.ย. 65

ในหอ้งสมุดประจ าเดือนกันยายน 2565

123 จา้งเหมาดูแลก าจดัปลวก มด แมลงสาบ หนูและยงุ 119,760.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สยามธุรภณัฑ์ 9,980.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามธุรภณัฑ์ 9,980.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4346 ลว. 30 ก.ย. 65

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ าเดือนกนัยายน

2565

124 ซ้ือพานธูปเทียนแพ พานดอกไมแ้หง้ 2 รายการ (สสพ.1) 4,400.00 ว.119 ร้านสินสยาม 4,333.50 ร้านสินสยาม 4,333.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2755 ลว 4 สค. 65

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

125 ซ้ือพานธปูเทียนแพ เข้าเฝ้าถวายบังคมลาผู้เกษยีณอายุราชการ 4,000.00 ว.119 บา้นลิลล่ี 4,000.00 บา้นลิลล่ี 4,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1118/456 ลว. 30 สค 65

126 ซ้ือวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏบิติัการฯ 3 รายการ (กผง) 2,170.00 ว.119 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,168.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,168.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1104/944 ลว. 9 กย 65

127 ซ้ือวัสดุงานโครงการฯ กรอบรูป ขนาด เอ.4 ขอบสีทอง 38 อนั (กกจ) 2,900.00 ว.119 ร้านสินสยาม 2,846.20 ร้านสินสยาม 2,846.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1102/4843 ลว. 7 กย 65

128 ซ้ือวัสดุงานโครงการฯ 3 รายการ (กพก) 1,750.00 ว.119 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,605.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,605.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1107/2757 ลว. 12 กย 65

129 ซ้ือวัสดุงานโครงการฯ 3 รายการ (กคร) 7,980.00 ว.119 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,980.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,980.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1107/497 ลว. 9 กย 65

130 ซ้ือวัสดุงานโครงการฯ (สสพ.1) 3,000.00 ว.119 ร้านอาทรพาณิชย์ 2,953.20 ร้านอาทรพาณิชย์ 2,953.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2905 ลว 23 กย. 65

131 ซ้ือ ATK ทางโพรงจมูก 134 อัน (ศสท) 8,900.00 ว.138 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 8,889.56 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 8,889.56 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1108/1172 ลว. 2 กย 65

132 ซ้ือวัสดุโครงการประชุม 3 รายการ (กผง) 5,600.00 ว.119 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,600.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1104/911 ลว. 2 กย 65


