
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพใน 1308650 1308650 e - Bidding บริษทั ยูนิต้ีโพรเกรส์ จ ากัด 1,288,280.00 บริษทั ยูนิต้ีโพรเกรส์ จ ากัด 1,288,280.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ส. 50/2563

การท างานส าหรับผู้บริหาร จ านวน 35 ชุด คุณสมบัติและขอ้เสนอ 44067

ตรงตามเง่ือนไข 

2 เช่าหอ้งประชุม รุ่น 5 21,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมรอยัลปร้ินเซส 21,000.00 โรงแรมรอยัลปร้ินเซส 21,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/22

6 สค 63
3 เช่าหอ้งประชุม รุ่น 6 21,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมรอยัลปร้ินเซส 21,000.00 โรงแรมรอยัลปร้ินเซส 21,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/23

11 สค 63

4 เช่าหอ้งประชุม รุ่น 7 21000 เฉพาะเจาะจง โรงแรมรอยัลปร้ินเซส 21,000.00 โรงแรมรอยัลปร้ินเซส 21,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/25

14 สค 63

5 ตรวจเช็คตามระยะทาง รถตู้ ฮล 2026 7219.29 เฉพาะเจาะจง บริษทัวรจักร์ยนต์ จ ากัด 7,219.29 บริษทัวรจักร์ยนต์ จ ากัด 7,219.29 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/24

3 สค 63

6 จ้างถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่มวาระการประชุม คพช. 1776.5 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 1,776.50 ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 1,776.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

คร้ังที่ 2/2563

7 จา้งท าป้ายไวนิลเพือ่ใช้ในโครงการ เทคนิคการเขียน 1450 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,450.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,450.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

หนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

8 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ฮม 4130 15500 เฉพาะเจาะจง บริษทั วีเค ออโต้ จ ากัด 15,155.48 บริษทั วีเค ออโต้ จ ากัด 15,155.48 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 83/2563

ลว 11 สค 63

9 เปล่ียนยาง ฮล 2026 12400 เฉพาะเจาะจง บริษทั ส.อึว้ฮ่ัวเส็ง จ ากัด 12,400.00 บริษทั ส.อึว้ฮ่ัวเส็ง จ ากัด 12,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 24/2563 

ลว 14 สค 63

10 ซ้ือหมึกพมิพ ์8 รายการ 100000 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนโยลี 2004 จก. 90,950.00 บริษทั เทคโนโยลี 2004 จก. 90,950.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3432

11 ซ้ือวัสดุ สนง. 46 รายการ 65500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 14,766.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 14,766.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3450

ร้านอาทรพาณิชย์ 50,704.09 ร้านอาทรพาณิชย์ 50,704.09 

ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
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12 ซ้ือวัสดุ 17 รายการ 16500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 16,394.54 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 16,394.54 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3451

13 จ้างท าตรายาง 4 รายการ 600 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 535.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 535.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3438

14 จ้างท าตรายาง 5 รายการ 800 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 770.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 770.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3555

15 ซ้ือวัสดุ สนง.11 รายการ 36500 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 36,326.50 ร้านอาทรพาณิชย์ 36,326.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3550

16 ซ้ือวัสดุ 3 รายการ 2000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 1,861.80 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 1,861.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3556

17 ซ้ือวัสดุ สนง. 35 รายการ 76000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 75,626.53 ร้านอาทรพาณิชย์ 75,626.53 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3540

18 ซ้ือวัสดุอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 16 36000 เฉพาะเจาะจง ร้าน JNP กรุ๊ป 28,800.00 ร้าน JNP กรุ๊ป 28,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3551

ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 6,848.00 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 6,848.00 

19 จ้างท าตรายาง 9 รายการ 1500 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,412.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,412.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3557

20 จ้างท าตรายาง 31 รายการ 5400 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 5,371.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 5,371.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3553

21 ซ้ือดรัมปเ์คร่ืองปร้ินเตอร์ OKI 4200 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 4,173.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 4,173.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3558

22 ซ้ือวัสดุ สนง. 5 รายการ 19000 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 18,725.00 หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 18,725.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3552

23 ซ้ือวสัดุตกแต่งสถานทีว่นัเฉลิมพระชนม์พรรษา พระพนัปีหลวง 11200 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 11,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 11,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3467

24 ซ้ือวัสดุ สนง. 18 รายการ 76000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 75,844.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 75,844.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3590

25 จ้างท าตรายาง 2 รายการ 300 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 288.90 ร้านอาทรพาณิชย์ 288.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3559

26 ซ้ือวัสดุ สนง.3 รายการ 630 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 616.32 ร้านอาทรพาณิชย์ 616.32 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

27 ซ้ือหลอดไฟ 18 วัตต์ 1800 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 1,797.60 หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 1,797.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3584

28 ซ้ือวัสดุ สนง.12 รายการ 24600 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 24,535.10 ร้านอาทรพาณิชย์ 24,535.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3585

29 กระดาษถ่ายเอกสาร (เงินนอกงบประมาณ) 59000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 58,890.00 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 58,890.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3592

30 ซ้ือวัสดุโครงการประชุม 14000 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งกฤต เฉลียวใจ 13,720.00 นายรุ่งกฤต เฉลียวใจ 13,720.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3650

31 ซ้ือวัสดุโครงการประชุม  10 รายการ 29500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 22,787.79 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 22,787.79 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3591
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32 ซ้ือวัสดุโครงการประชุม  3 รายการ 3000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,396.80 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,396.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

33 ซ้ือวัสดุโครงการประชุม  3 รายการ 4560 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,560.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,560.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

34 ซ้ือวัสดุ สนง. 3 รายการ 17500 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 17,334.00 หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 17,334.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3668

35 ซ้ือวัสดุโครงการประชุม  3 รายการ 11900 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 11,900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 11,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3667

36 ซ้ือวัสดุจัดงานพธิีลงนามข้อตกลง (MOU) 8750 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 8,750.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 8,750.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

37 ซ้ือวัสดุโครงการประชุม  3 รายการ 4550 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 4,520.75 ร้านอาทรพาณิชย์ 4,520.75 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

38 ซ้ือวัสดุ ส ารองคลัง 14 รายการ 54000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 53,869.15 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 53,869.15 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3701

39 ซ้ือวัสดุ 23 รายการ 115000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 114,974.71 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 114,974.71 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3788

40 จ้างพมิพ ์แบบพมิพ ์4 รายการ 66000 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั 66,000.00 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากัด 66,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3783

41 ซ้ือวัสดุ 7 รายการ 36000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 35,752.98 ร้านอาทรพาณิชย์ 35,752.98 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3791

42 จ้างพมิพบ์อร์ดแผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 220 แผ่น 220000 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 220,000.00 หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 220,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3787

43 ซ้ือวัสดุอบรม 3 รายการ 4560 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,560.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,560.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

44 จ้างท าตรายาง 8 รายการ 1100 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,091.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,091.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3790

45 ซ้ือวัสดุ 60 รายการ 200000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 170,522.76 ร้านอาทรพาณิชย์ 170,522.76 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3794

46 ซ้ือวัสดุ 6 รายการ 100000 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 99,961.54 หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 99,961.54 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3795

47 จ้างท าปา้ยไวนิล 1 แผ่น 350 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 350.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 350.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3797

48 ซ้ือวัสดุ สนง. 3 รายการ 4500 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 4,344.20 ร้านอาทรพาณิชย์ 4,344.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3798

49 ซ้ือวัสดุ 30 รายการ 31500 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 31,477.26 ร้านอาทรพาณิชย์ 31,477,326.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3862

50 จ้างซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 2 เคร่ือง 4300 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3796

51 จ้างถ่ายเอกสารส าเนาแผนที่ส ารวจวงรอบ-รายแปลง 9 รายการ 3700 เฉพาะเจาะจง ร้านเทเวศร์บลูพรินต์(ชาลินีธรุกจิ) 3,643.35 ร้านเทเวศร์บลูพรินต์(ชาลินีธรุกิจ) 3,643.35 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3796



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

52 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงใช้ในโครงการประชุมพัฒนา 5700 เฉพาะเจาะจง บริษัทอยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จ ากัด 500.00 บริษัทอยธุยาจงัหวดัพาณิชย ์จ ากดั 500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103.2/4294

ศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร หจก.ปณุณ์รักษา 500.00 หจก.ปณุณ์รักษา 500.00 ลว 11 กย 63

53 ซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองพมิพ์ 1200 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,200.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ กษ 1103/25

สนม เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 10 สิงหาคม 63

กรมฯ ก าหนด

54 ซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์พกพา Pocket PC 5000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ กษ 1103/26

กพน เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 10 สิงหาคม 63

กรมฯ ก าหนด

55 ซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองพมิพ์ 1200 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,200.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ กษ 1103/25

สนม เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 10 สิงหาคม 63

กรมฯ ก าหนด

56 จ้างจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ ป ี2563 493600 493600 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดับเบิล้ย.ูซี. ครีเอชั่น จ ากัด 493,600.00 บริษทั เอส.ดับเบิ้ลย.ูซี. ครีเอชั่น จ ากัด 493,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 81/2563

44049

57 จา้งพิมพ์หนังสือ "รายงานผลการด าเนินงานกองทุน 165000 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 165,000.00 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 165,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 84/2563

พฒันาสหกรณ์ ประจ าป ี2562" จ ากัด จ ากัด 44051


