
แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างประชาสัมพันธ์การขับเคล่ือนนโยบายเพือ่พัฒนา 1,200,000.00 1,200,000.00 e-bidding บริษัท ภูผา แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 1,190,000.00 บริษัท ทริพเพิล ดี มีเดียร์ พลัส จ ากัด 1,150,000.00 เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุดและ ส.24/2564

ระบบสหกรณ์ ประจ าป ี2564 บริษทั บิ๊ก ครีเอทฟี จ ากัด ไม่ผ่านการพิจารณา เสนอรายละเอยีดคุณลักษณะ 44237

บริษัท ทริพเพลิ ดี มีเดียร์ พลัส จ ากัด 1,150,000.00 และขอบเขตงานครบถ้วนถูกต้อง 

และเป็นราคาที่อยู่ในวงเงิน

งบประมาณ

2 จา้งพัฒนาระบบทะเบียนลูกหนีเ้งินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 3,000,000.00 3,000,000.00 e-bidding บริษทั คลาวด์เทร่า จ ากัด 2,990,000.00 บริษทั คลาวด์เทร่า จ ากัด 298,000.00 เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุดและ ส.22/2564

(กพส.) บริษัท ซอฟทแ์วร์ แอดวานซ์ เซอร์วิส จ ากัด ไม่ผ่านการพิจารณา เสนอรายละเอยีดคุณลักษณะ 44216

บริษทั เทค็ไอทโีซลูชั่น จ ากัด 2,995,000.00 และขอบเขตงานครบถ้วนถูกต้อง 

และเปน็ราคาที่อยู่ในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างดูแลและบ ารุงรักษาระบบ Mobile Application 49,108.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จ ากัด 49,108.00 บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จ ากัด 49,108.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 24/2564

ผ่าน Smartphone ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ป ี2564 ลว 4 กพ 64

4 รายงานการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 1กส-2278 กทม 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วรจักร์ยนต์ จ ากัด 1,926.00 บริษทั วรจักร์ยนต์ จ ากัด 1,926.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/24

ลว 8 กพ 64
5 จ้างท าแนวทางการด าเนินกิจกรรมโครงการพฒันาพืน้ที่ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ลีโอซ่า จ ากัด 13,560.00 บริษทั ลีโอซ่า จ ากัด 13,560.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 23/2564

โครงการหลวง ประจ าป ี2564 ลว 3 กพ 64

6 จ้างท ารูปเล่มเอกสารรายงานประจ าปี 2563 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพล ก๊อบบี้ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 3,420.00 ร้านพล กอ๊บบี ้เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 3,420.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/23

ลว 2 กพ 64

7 จัดจ้างท าโล่รางวัลและแผ่นปา้ยไวนลิแสดงความยินดี 128,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพทุธมณฑลถ้วยรางวัล 44,400.00 ร้านพทุธมณฑลถ้วยรางวัล 44,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 26/2564
เพื่อมอบให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ลว.16 กพ 64
ระดับภาค ปงีบประมาณ 2564

8 จา้งดูแลบ ารุงรักษาระบบฐานขอ้มลูการออกเอกสารสิทธ์ิ 99,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนบบลา ดิจิตอล จ ากัด 99,040.00 บริษัท แนบบลา ดิจิตอล จ ากัด 99,040.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 21/2564
ในเขตนิคมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว 28 มค 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป
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9 จา้งดูแลบ ารุงรักษาโปรแกรมงานครุภัณฑ์ ป ี64 147,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 147,000.00 บริษัท ชัยซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากัด 147,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 16/2564

ลว 23 พย 63

10 จ้างถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน 21,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 21,260.00 ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 21,260.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 27/2564

กองทุนพัฒนาสหกรณ์และแบบพิมพ์ส าหรับกองทุน ลว 18 กพ 64

พฒันาสหกรณ์ฉบบัป ี2564

11 จ้างจัดงานวันสหกรณ์แหง่ชาติ ปีงบประมาณ 2564 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ โอ ดี ซัพพลาย 49,200.00 ร้าน เอ โอ ดี ซัพพลาย 49,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 29/2564

ร้านต้นอ้อ ฟลาวเวอร์ 30,000.00 ร้านต้นอ้อ ฟลาวเวอร์ 30,000.00 ใบส่ังจ้าง 28/2564

ลว 18 กพ 64

12 จา้งท าแนวทางการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน 102,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ลีโอซ่า จ ากัด 76,850.00 บริษทั ลีโอซ่า จ ากัด 76,850.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 30/2564

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ป ี2564 ลว 18 กพ 64

13 เช่าเต็นท์ในการจัดงานวันสหกรณ์แหง่ชาติ ปี 2564 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 14,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 14,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ เลขที่ 6/2564
ส่วนกลาง เฉพาะฯถูกต้องตามที่ ลว 4 มีนาคม 2564

กรมฯ ก าหนด

14 จ้างประชาสัมพนัธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์กรมส่งเสริม 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช็อกโกแลต แอคทิเวชั่น จ ากัด 490,000.00 บริษทั ช็อกโกแลต แอคทิเวชั่น จ ากัด 490,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 22/2564

สหกรณ์ผ่านส่ือออนไลน์ 44228

15 จ้างจัดประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์ 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาร์ช พอีาร์ จ ากัด 40,000.00 บริษทั มาร์ช พอีาร์ จ ากัด 40,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 31/2564

ของส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 2 44246

16 จ้างซ่อมเคร่ืองท าน้ าเย็น 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 485 ลว. 3 ก.พ. 64

17 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 400 ลว. 4 ก.พ. 64

18 จ้างซ่อมเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง และ 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 550 ลว. 8 ก.พ. 64

เก้าอีส้ านักงานแบบล้อเล่ือน จ านวน 1 ตัว

19 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 3,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,950.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,950.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 565 ลว. 9 ก.พ. 64
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20 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 950.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 950.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 577 ลว. 10 ก.พ. 64

21 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 635 ลว. 16 ก.พ. 64

22 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook Acer TMP246M 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 647 ลว. 17 ก.พ. 64

จ านวน 1 เคร่ือง

23 จ้างซ่อมชุดโซฟารับแขก จ านวน 1 รายการ 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 666 ลว. 17 ก.พ. 64

24 จ้างซ่อมเคร่ืองพัดลมระบายอากาศ 12 นิว้ จ านวน 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,600.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 684 ลว. 18 ก.พ. 64

1 เคร่ือง และเกา้อีส้ านักงานแบบล้อเล่ือน จ านวน 1 ตัว

25 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือ 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,400.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 771 ลว. 22 ก.พ. 64

26 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสารเลเซอร์ จ านวน 1 ตัว 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 783 ลว. 23 ก.พ. 64

27 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 798 ลว. 23 ก.พ. 64

28 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook Asus X45VD 3,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,100.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,100.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 814 ลว. 24 ก.พ. 64

จ านวน 1 เคร่ือง

29 จ้างเหมาดูแลก าจัดปลวก มด แมลงสาบ หนูและยุง 8,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามธุรภัณฑ์ 8,300.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามธุรภัณฑ์ 8,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 909  ลว. 1 มี.ค. 64

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์

2564

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12 รายการ (กกจ) 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 4,173.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 4,173.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 456 ลว.29 มค.64

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6 รายการ (กคร) 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 3,132.96 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 3,132.96 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 457 ลว 5 กพ.64

32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ (สลก) 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 4,697.30 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 4,697.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 458 ลว 5 กพ.64

33 ซ้ือวัสดุโครงการอบรม 4 รุ่น 6 รายการ (สทส) 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 20,062.50 ร้านอาทรพาณิชย์ 20,062.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 492 ลว 4 กพ.64

34 จ้างท าตรายาง 21 รายการ (กพง) 1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,380.30 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,380.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 493 ลว 4 กพ.64

35 จ้างท าตรายาง 19 รายการ (สสพ1) 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 4,205.10 ร้านอาทรพาณิชย์ 4,205.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 462 ลว 4 กพ.64

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ (สลก) 23,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 22,844.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 22,844.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 464 ลว 4 กพ.64
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37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6 รายการ (กค) 11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 9,790.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 9,790.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 529 ลว 5 กพ.64

ร้านอาทรพาณิชย์ 620.60 ร้านอาทรพาณิชย์ 620.60 

38 ซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร 80 แกรม เอ.4 300 รีม (สนม) 35,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 35,310.00 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 35,310.00 เงินนอกฝากคลัง 530 ลว 5 กพ.64

39 จ้างท าตรายาง 7 รายการ (สนม) 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 920.20 ร้านอาทรพาณิชย์ 920.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 531 ลว 5 กพ.64

40 วัสดุจัดนิทรรศการวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 64 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 11,235.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 11,235.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 559 ลว 9 กพ.64

41 จ้างท าตรายาง 33 รายการ (ศสท) 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 9,972.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 9,972.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 543 ลว 8 กพ.64

42 ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 1 อัน (กพน) 2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 2,675.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 2,675.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 603 ลว 10 กพ.64

43 จ้างท าตรายาง 22 รายการ (สลก) 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 4,868.50 ร้านอาทรพาณิชย์ 4,868.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 604 ลว 10 กพ.64

44 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9 รายการ (กพน) 28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 27,466.90 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 27,466.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 679 ลว 17 กพ.64

45 ซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งต้นไม้ 4 รายการ (สทส) 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,650.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,650.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 605 ลว 10 กพ.64

46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ (กค) 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 6,591.20 ร้านอาทรพาณิชย์ 6,591.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 680 ลว 17 กพ.64

47 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8 รายการ (กพน) 106,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอน็.แอล ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 106,037.00 ห.จ.ก. เอ็น.แอล ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 106,037.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ PO.5/2564

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8 รายการ (กพก) 59,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 58,785.80 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 58,785.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 682 ลว 17 กพ.64

49 ซ้ือกล่องพลาสติกแบบมีล้อเก็บเอกสาร ขนาด 165 ลิตร (สสพ.1) 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 6,955.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 6,955.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 683 ลว 17 กพ.64

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14 รายการ (กพน) 36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 35,824.67 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 35,824.67 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 764 ลว 17 กพ.64

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ (กค) 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 34,518.20 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 34,518.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 774 ลว 23 กพ.64

52 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ (กพน) 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอน็.แอล ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 39,076.40 ห.จ.ก. เอ็น.แอล ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 39,076.40 เงิน กพส. 775 ลว 23 กพ.64

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ (กค) 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 7,276.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 7,276.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 765 ลว 22 กพ.64

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12 รายการ (กค) 82,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 81,559.68 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 81,559.68 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 766 ลว 22 กพ.64

55 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9 รายการ (กค) 73,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 72,867.00 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 72,867.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 767 ลว 22 กพ.64

56 ซ้ือกรอบรูปใส่สารนายกฯ วันสหกรณ์ ปี 64 (สทส) 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 768 ลว 22 กพ.64
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57 ซ้ือวัสดุจดัพธีิทางศาสนา วันสหกรณ์ ป ี64 (กกจ) 33,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอิทธิมนต์ เคร่ืองสังฆภัณฑ์ 28,000.00 ร้านอิทธิมนต์ เคร่ืองสังฆภัณฑ์ 28,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 769 ลว 22 กพ.64

ร้านดอกไม้คุณเพญ็ 5,100.00 ร้านดอกไม้คุณเพญ็ 5,100.00 

58 ซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร 80 แกรม เอ4 200 รีม (สนม) 24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 23,540.00 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 23,540.00 เงินนอกฝากคลัง 770 ลว 22 กพ.64

59 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12 รายการ (กพก) 33,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 33,499.56 ร้านอาทรพาณิชย์ 33,499.56 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 776 ลว 23 กพ.64

60 ซ้ือวัสดุส านักงาน 36 รายการ (สสพ.2) 135,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 61,241.45 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 61,241.45 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 777 ลว 23 กพ.64

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 72,781.40 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 72,781.40 

61 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5 รายการ (สนม) 61,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 60,600.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 60,600.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 806 ลว 24 กพ.64

62 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3 รายการ (กกจ) 11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 10,860.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 10,860.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 778 ลว 23 กพ.64

63 ซ้ือหมึกพมิพ ์19 รายการ (กพก) 176,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอน็.แอล ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 176,057.80 ห.จ.ก. เอ็น.แอล ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 176,057.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 896 ลว 25 กพ.64

64 ซ้ือวัสดุโครงการอบรม 19 รุ่น (สสพ.2) 31,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 31,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 31,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 895 ลว 25 กพ.64

65 ซ้ือ Drum OKI 636 1 กล่อง (กพง) 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,226.50 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,226.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 897 ลว 25 กพ.64

66 ซ้ือวัสดุโครงการอบรมอาชีพ 3 รายการ (สสพ.2) 1,050.00 ว.119 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,050.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,050.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1110 25 กพ.64

67 ซ้ือวัสดุโครงการอบรม 3 รายการ (สนม) 5,950.00 ว.119 นายภูวกฤต เฉลียวไว 5,950.00 นายภูวกฤต เฉลียวไว 5,950.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 22 ลว 25 มค.64


