
แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างพมิพแ์บบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในที่ดินของนิคม 39,000.00 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 39,000.00 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 39,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 43/2564

สหกรณ์ (กสน.3) (กสน.5) ลว 23 เมย 64

2 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนมีนาคม 2564 200.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1530 ลว. 7 เม.ย. 64

ผู้บริหาร
3 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนมีนาคม 2564 460.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 460.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 460.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1531 ลว. 7 เม.ย. 64

ส านักงานเลขานุการกรม
4 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนมีนาคม 2564 750.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 750.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 750.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1532 ลว. 7 เม.ย. 64

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชีย่วชาญด้านวิชาการสหกรณ์

5 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนมีนาคม 2564 225.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 225.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 225.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1533 ลว. 7 เม.ย. 64

กองแผนงาน

6 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนมีนาคม 2564 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 2,300.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 2,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1534 ลว. 7 เม.ย. 64

กองพฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

7 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนมีนาคม 2564 440.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 440.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 440.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1535 ลว. 7 เม.ย. 64

สถาบนัพฒันาเคร่ืองจักรกลและพื้นที่สหกณ์

8 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1543 ลว. 8 เม.ย. 64

9 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนมีนาคม 2564 220.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 220.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 220.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1544 ลว. 8 เม.ย. 64

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 1

10 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1555 ลว. 8 เม.ย. 64

11 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเคอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1559 ลว. 8 เม.ย. 64

12 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง และเคร่ือง 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,600.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1586 ลว. 16 เม.ย. 64

คอมพวิเตอร์โคบุ๊ค จ านวน 1 เคร่ือง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่  30  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่  30  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

13 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 4,815.00 บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 4,815.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1588 ลว. 19 เม.ย. 64

14 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน 1 เคร่ือง 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,950.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,950.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1632 ลว. 22 เม.ย. 64

15 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 2,996.00 บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 2,996.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1633 ลว. 22 เม.ย. 64

16 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการรถตู้ฮุนได หมายเลข 5,976.22 เฉพาะเจาะจง บริษทั วีเค ออโต้ จ ากัด 5,976.22 บริษทั วีเค ออโต้ จ ากัด 5,976.22 รายละเอยีดคุณลักษณะ กษ 1103.3/29 

ทะเบยีน ฮม-4130 กรุงเทพมหานคร เฉพาะฯถูกต้องตามที่ ลว. 9 เม.ย. 64

พื้นที่ 2 กรมฯ ก าหนด

17 จา้งท าโล่ห์และแผ่นป้ายไวนิลแสดงความยินดีให้แก่ 14,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพทุธมณฑลถ้วยรางวัล 14,800.00 ร้านพทุธมณฑลถ้วยรางวัล 14,800.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2564

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564 เฉพาะฯถูกต้องตามที่ ลว. 9 เม.ย. 64

กพง กรมฯ ก าหนด

18 จ้างทีป่รึกษาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ 11,104,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11,104,000.00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11,104,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ สัญญาเลขที่ ส.25/2564

และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เฉพาะฯถูกต้องตามที่ ลว. 30 เม.ย. 64

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฯ ก าหนด

กพก

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13 รายการ (สกส) 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 29,200.30 ร้านอาทรพาณิชย์ 29,200.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1408 ลว. 30 มีค.64

20 ซ้ือวัสดุจัดนิทรรศการ 8 รายการ (สทส) 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 15,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 15,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1387 ลว. 8 เมย.64

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 26 รายการ (ศสท) 86,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 86,251.63 ร้านอาทรพาณิชย์ 86,251.63 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1421 ลว. 31 มีค.64

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12 รายการ (กพก) 55,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 55,587.57 ร้านอาทรพาณิชย์ 55,587.57 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1542 ลว. 7 เมย.64

23 ซ้ือแบตเตอร่ี+สายชาร์จรถยนต์ 2 รายการ (สสพ.2) 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม 6,676.80 ร้านสินสยาม 6,676.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1541 ลว. 7 เมย.64

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8 รายการ (กพน) 37,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 37,364.40 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 37,364.40 เงิน กพส 1557 ลว. 8 เมย.64

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ (กพน) 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 4,151.60 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 4,151.60 เงิน กพส 1556 ลว. 8 เมย.64
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26 จ้างท าตรายาง 5 รายการ (สสพ.1) 700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 642.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 642.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1545 ลว. 8 เมย.64

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ (สสพ.1) 19,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 18,083.00 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 18,083.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1573 ลว. 8 เมย.64

28 ซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรม  (สกส) 46,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 46,079.55 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 46,079.55 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1573 ลว. 9 เมย.64

29 ซ้ือวัสดุโครงการประชุม (กพง) 51,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เอ็น.พ ีกรุ๊ป 42,000.00 ร้าน เจ.เอ็น.พ ีกรุ๊ป 42,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1620 ลว. 20 เมย.64

ร้านอาทรพาณิชย์ 9,754.12 ร้านอาทรพาณิชย์ 9,754.12 

30 จ้างท าตรายาง 11 รายการ (กผง) 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 1,412.40 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 1,412.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1607 ลว. 20 เมย.64

31 ซ้ือของสมนาคุณ 2 รายการ (สสพ.1) 2,000.00 ว.119 ร้านดอกไมร้าชวัตร (คุณแหมม่) 1,000.00 ร้านดอกไม้ราชวัตร (คุณแหม่ม) 1,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 789 ลว. 18 มีค.64

32 ซ้ือวัสดุโครงการอบรม ระบบ ZOOM (สทส) 7,000.00 ว.119 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 6,996.73 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 6,996.73 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 850 ลว. 7 เมย.64

33 ซ้ือวัสดุโครงการอบรม 3 รายการ (สสพ.2) 2,700.00 ว.119 นางลีลา อกอุน่ 2,700.00 นางลีลา อกอุน่ 2,700.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1156 ลว. 20 เมย.64


