
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 งานจ้างดูแลและบ ารุงเครือข่ายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,467,096.00 e-bidding บริษัทคอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด 3,467,096.00 บริษัทคอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด 3,467,096.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ส.20/2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28 ธค 63

2 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ (สพพ1) 8,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 8,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 8,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/19

ลว 15 ธค 63
3 จัดจ้างท าเอกสารฝึกอบรม (สนม) 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 4,514.40 ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 4,514.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

กษ 1103.2/6170

21 ธค 63
4 จ้างสาธิต/สอนอาชีพ "โครงการคลินิกการเกษตรเคล่ือน 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมศักด์ิ มากนคร 5,000.00 นายธรรมศักด์ิ มากนคร 5,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103.2/6051

ท่ีในพระราชานุเคราะห์ฯ" 15 ธค 63

5 ซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองบริจาค 1 รายการ (กผง) 31,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 31,672.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 31,672.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5934 ลว.3 ธค.63

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15 รายการ (สนม) 14,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 14,177.50 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 14,177.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6046 ลว.15 ธค.63

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19 รายการ (กค) 27,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 27,295.70 ห้างหุ้นส่วน จ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 27,295.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6047 ลว.15 ธค.63

8 จ้างท าตรายาง 5 รายการ (กค) 700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 577.80 ร้านอาทรพาณิชย์ 577.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6048 ลว.15 ธค.63

9 จ้างท าตรายาง 8 รายการ (สลก) 1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,348.20 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,348.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6049 ลว.15 ธค.63

10 จ้างท าตรายาง 6 รายการ (กพน) 1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,369.60 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,369.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5811 ลว.17 ธค.63

11 ซ้ือหลอดไฟฟ้า LED T8 18วัตต์ 100หลอด (ส่วนกลาง) 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 14,980.00 ห้างหุ้นส่วน จ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 14,980.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6170 ลว.21 ธค.63
12 จ้างท าตรายาง 27 รายการ (กกจ) 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 4,354.90 ร้านอาทรพาณิชย์ 4,354.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6073 ลว.17 ธค.63
14 ซ้ือแผ่นอะคริลิคติดบอร์ดป้ายช่ือ 12 แผ่น (สนม) 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6173 ลว.21 ธค.63
15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 45 รายการ (กกจ) 41,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 40,968.16 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 40,968.16 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6171 ลว.21 ธค.63
16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28 รายการ (กกจ) 156,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 155,765.25 ห้างหุ้นส่วน จ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 155,765.25 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6237 ลว.23 ธค.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  31  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  31  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

18 ซ้ือดรัม OKI 1 กล่อง (กพน) 4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 4,173.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 4,173.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6277 ลว.29 ธค.63

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ (สนม) 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 3,957.93 ร้านอาทรพาณิชย์ 3,957.93 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6278 ลว.29 ธค.63

20 จ้างท าตรายาง 5 รายการ (กพน) 800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 770.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 770.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6279 ลว.29 ธค.63

21 จ้างท าตรายาง 18 รายการ (สทส) 2,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 2,878.30 ร้านอาทรพาณิชย์ 2,878.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6280 ลว.29 ธค.63

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11 รายการ 76,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 76,622.70 ร้านอาทรพาณิชย์ 76,622.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6313 ลว.30 ธค.63

23 ซ้ือหมึกพิมพ์ OKI 5162BK 1กล่อง (กกจ) 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 7,918.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 7,918.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6315 ลว.30 ธค.63

24 ซ้ือถุงด า ขนาด 36x45น้ิว 4 กก. (กค) 300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม 256.80 ร้านสินสยาม 256.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6281 ลว.29 ธค.63

25 ซ้ืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล 2 รายการ (สสพ.1) 37,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 39,643.50 ห้างหุ้นส่วน จ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 39,643.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6314 ลว.30 ธค.63

26 ซ้ือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% ขนาด 4 ลิตร 2 แกลลอน (สลก) 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,600.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6312 ลว.29 ธค.63

27 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงไปราชการ 7,000.00 ว.119 บริษัท อัศวราชบุรี 1995 จ ากัด 1,000.00 บริษัท อัศวราชบุรี 1995 จ ากัด 1,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 512 ลว.9 พย.63

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร บริษัท มุนินทร์รัตน์ จ ากัด 340.00 บริษัท มุนินทร์รัตน์ จ ากัด 340.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

“เสริมทักษะผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารลับ หจก.ทพ.วทิศนา บริการ 600.00 หจก.ทพ.วทิศนา บริการ 600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" บริษัท ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 800.00 บริษัท ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

(รถตู้ 7 คัน) บริษัท ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 800.00 บริษัท ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

บริษัท ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 580.00 บริษัท ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 580.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

บริษัท ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 800.00 บริษัท ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

28 ซ้ือวัสดุจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (สลก) 10,000.00 ว.119 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

29 ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการฯ 5 รายการ (สทส) 5,600.00 ว.119 ร้านอาทรพาณิชย์ 5,564.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 5,564.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3459 ลว.22 ธค 63


