
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบบูรณาการข้อมูลภาคการเกษตรระหว่าง 1250000 E-bidding บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากัด 1,250,000.00 บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากัด 1,250,000.00 ส.29/2563

กราส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 4 กพ 63

2 จ้างประชาสัมพันธ์การขับเคล่ือนโยบายเพ่ือพัฒนาระบบ 1170000 E-bidding บริษัท ทรัพเพิลดี มีเดียร์พลัส จ ากัด 1,170,000.00 บริษัท ทรัพเพิลดี มีเดียร์พลัส จ ากัด 1,170,000.00 ส.30/2563

สหกรณ์ ปี 2563 18 กพ 63
3 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

4 จ้างท าโล่รางวัลและแผ่นป้ายไวนิล 69,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอเดียกราฟฟิค 16,050.00 ไอเดียกราฟฟิค 16,050.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 36/2563

ร้านพุทธมณฑลถ้วยรางวัล 45,000.00 ร้านพุทธมณฑลถ้วยรางวัล 45,000.00 ใบส่ังจ้าง 35/2563

ลว.14 กพ. 63

5 เช่าห้องประชุม 21,000.00   เฉพาะเจาะจง โรงแรมรอยัลปร้ินเซส 21,000.00       โรงแรมรอยัลปร้ินเซส 21,000.00       อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/3

ลว.14 กพ. 63

6 จ้างตกแต่งสถานท่ีงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2563 86,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 49,100.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 49,100.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 39/2563

ลว.21 กพ.63

7 จ้างพิมพ์ กสน.3 กสน.5 34,500.00 เฉพาะเจาะจง ชุมนุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 34,500.00 ชุมนุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 34,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 38/2563

จ ากัด จ ากัด ลว.20 กพ.63

8 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ฮม 4130 กทม 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเค ออโต้ จก 14,367.96 บริษัท วีเค ออโต้ จก 14,367.96 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 40/2563

ลว.21 กพ.63

9 จ้างพิมพ์หนังสือสารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 297,250.00 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 297,250.00 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 297,250.00 ใบส่ังจ้าง 33/2563

และกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธันวาคม 2562 พร้อม CD จ ากัด จ ากัด ลว.13 กพ.63

10 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 40,000.00 บริษัททรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 40,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 34/2563

ลว. 13 กพ.63
11 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 6,420.00 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 6,420.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

12 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 4,494.00 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 4,494.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  29  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
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13 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 3,959.00 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 3,959.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

14 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแสงรัศมีทรานสปอร์ต จ ากัด 45,000.00 บริษัทแสงรัศมีทรานสปอร์ต จ ากัด 45,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 37/2563

ลว.19 กพ.63

15 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแสงรัศมีทรานสปอร์ต จ ากัด 48,000.00 บริษัทแสงรัศมีทรานสปอร์ต จ ากัด 48,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 42/2563

ลว.21 กพ.63

16 จ้างเผยแพร่นโยบายและสารนายกรัฐมนตรีฯ 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีจีเอ็น แอ็ด แอนด์มีเดีย จ ากัด 498,513.00 บริษัท พีจีเอ็น แอ็ด แอนด์มีเดีย จ ากัด 498,513.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 41/2563

ลว.21 กพ.63
17 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 1,926.00 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 1,926.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

18 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5100 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 5,029.00 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 5,029.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

19 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4400 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 4,387.00 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 4,387.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

20 ซ้ือวัสดุ สนง.  20 รายการ 32500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 32,450.96 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 32,450.96 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/588

21 ซ้ือวัสดุ สนง.  4 รายการ 27600 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 27,552.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 27,552.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/589

22 ซ้ือวัสดุ สนง.  16 รายการ 30500 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 30,377.30 ร้านอาทรพาณิชย์ 30,377.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/590

23 ซ้ือวัสดุ สนง. 10000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/637

24 ซ้ือวัสดุ สนง.  16 รายการ 236000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 235,474.90 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 235,474.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/648

25 ซ้ือวัสดุ สนง.  21 รายการ 59000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 58,747.28 ร้านอาทรพาณิชย์ 58,747.28 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/590

26 จ้างท าตรายาง 32 รายการ 5300 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 5,232.30 ร้านอาทรพาณิชย์ 5,232.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/656

27 จ้างท าตรายาง 3 รายการ 200 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 192.60 ร้านอาทรพาณิชย์ 192.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/657

28 จ้างท าตรายาง 11 รายการ 1100 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,091.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,091.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/658

29 ซ้ือวัสดุ สนง.  16 รายการ 12000 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 11,984.00 ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 11,984.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/782

30 ซ้ือวัสดุ สนง.  3 รายการ 18800 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 18,707.88 ร้านอาทรพาณิชย์ 18,707.88 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/655

31 ซ้ือวัสดุ สนง.  8 รายการ 96500 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 96,407.00 ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 96,407.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/783
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32 ซ้ือวัสดุ สนง.  20 รายการ 48000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 46,853.16 ร้านอาทรพาณิชย์ 46,853.16 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/785

33 ซ้ือวัสดุ สนง.  8 รายการ 15300 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 15,268.90 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 15,268.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/784

34 ซ้ือวัสดุ สนง.  2 รายการ 3800 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 3,745.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 3,745.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/786

35 ซ้ือกระเป๋าเอกสาร 255 ใบ 17850 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 17,850.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 17,850.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/685

36 จ้างท าตรายาง 10 รายการ 1100 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,037.90 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,037.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/847

37 ซ้ือหมึกพิมพ์ 2 กล่อง 10200 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 10,165.00 ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 10,165.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/789

38 ซ้ือวัสดุ สนง.  18 รายการ 24500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 24,428.10 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 24,428.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/787

39 ซ้ือวัสดุ สนง.  3 รายการ 15000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 14,980.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 14,980.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/790

40 ซ้ือวัสดุ สนง.  10 รายการ 18700 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 18,596.60 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 18,596.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/788

41 จ้างตกแต่งดอกไม้สด (กล้วยไม้) งานวันสหกรณ์ 26 กพ 63 30800 นายทศพล เจริญสุขใจ 30,800.00 นายทศพล เจริญสุขใจ 30,800.00 1108/810

42 วัสดุใช้ในการจัดงานวันสหกรณ์ 26 กพ 63 14000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เอ็น.พี กรุ๊ป 8,000.00 ร้าน เจ.เอ็น.พี กรุ๊ป 8,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/791

ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 5,906.40 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 5,906.40 

43 ซ้ือของท่ีระลึก 8000 เฉพาะเจาะจง ร้านสามทองเบญจรงค์ 8,000.00 ร้านสามทองเบญจรงค์ 8,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/236

44 ซ้ือวัสดุงานพิธีทางศาสนา 4 รายการ 33100 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้คุณเพ็ญ 5,100.00 ร้านดอกไม้คุณเพ็ญ 5,100.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/811

ร้านสหกรณ์เทเวศร์ 28,000.00 ร้านสหกรณ์เทเวศร์ 28,000.00 

45 จ้างท าตรายาง 8 รายการ 1000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 952.30 ร้านอาทรพาณิชย์ 952.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/862

46 ซ้ือวัสดุ สนง.  11 รายการ 23800 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 23,737.95 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 23,737.95 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/887

47 ซ้ือวัสดุ สนง. 3 รายการ 10500 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 10,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 10,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/895

48 ซ้ือของสมนาคุณ 1 กระเช้า 1000 เฉพาะเจาะจง โรงเรียนวัดปุรณาวาส 1,000.00 โรงเรียนวัดปุรณาวาส 1,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

49 จ้างเหมาตกแต่ง งานวันสหกรณ์ 26 กพ 63 10000 เฉพาะเจาะจง นายบรรจง เย็นใจ 10,000.00 นายบรรจง เย็นใจ 10,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

50 ซ้ือของสมนาคุณ 2 ชุด 2400 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,400.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  29  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

51 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับฆ่าเช้ือโควิด-19 10000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,990.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,990.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/922

52 ซ้ือวัสดุโครงการ 3 รายการ 2000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์เคหสถานคิรินทร์และเพ่ือน 2,000.00 สหกรณ์เคหสถานคิรินทร์และเพ่ือน 2,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

53 ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองโทรสาร 6500 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,500.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103.2/613

กองแผนงาน เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว. 7 ก.พ. 63

กรมฯ ก าหนด

54 ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองโทรสาร 4800 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,800.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103.2/714

สนม. เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว. 19 ก.พ. 63

กรมฯ ก าหนด

55 ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 2800 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,800.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103.2/715

โครงการพระราชด าริ เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว. 19 ก.พ. 63

กรมฯ ก าหนด


