
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จัดจ้างท าป้ายไวนิล 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

2 จ้างท าป้ายติดหน้าห้อง ผอ. กพร. 3,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,650.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,650.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/5

9 มค.63

3 ตรวจเช็คตามระยะทาง รถตู้โตโยต้า ฌศ 8516 กทม 2,761.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 2,761.67 บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 2,761.67 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/6

22 มค.63

4 ตรวจเช็คตามระยะทาง รถตู้โตโยต้า ฮย 7894 กทม 11,372.50   เฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 11,372.50       บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 11,372.50       อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 32/2563

27 มค 63

5 เช่าห้องประชุม 21,000.00   เฉพาะเจาะจง โรงแรมรอยัลปร้ินเซส 21,000.00       โรงแรมรอยัลปร้ินเซส 21,000.00       อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/2

28 มค 63

6 ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103.2/6

ศสท เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว. 2 ม.ค. 63

7 ซ่อมครุภัณฑ์ตู้เย็น 2,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,860.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,860.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103.2/180

พ้ืนท่ี 2 เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว. 10 ม.ค. 63

8 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,200.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103.2/315

สลก เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว. 21 ม.ค. 63

9 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 900.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103.2/316

ศสท เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว. 21 ม.ค. 63

10 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดกระเป๋าห้ิว (notebook) 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,800.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103.2/547

กพส เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว. 31 ม.ค. 63

ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  31  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
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11 จ้างดูแลบ ารุงระบบบริหารเงินกองทุน ประจ าปี 366,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาวด์เทร่า จ ากัด 366,600.00 บริษัท คลาวด์เทร่า จ ากัด 366,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 31/2563

งบประมาณ พ.ศ. 2563 43853

12 จ้างถ่ายเอกสารแผนท่ีส ารวจ วงรอบ-รายแปลง 5,606.80 เฉพาะเจาะจง เทเวศร์บูลพรินต์ (ชาลินีธุรกิจ) 5,606.80 เทเวศร์บูลพรินต์ (ชาลินีธุรกิจ) 5,606.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/21

43483
13 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 รายการ 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 9,951.00 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 9,951.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/22

43488

14 จ้างพิมพ์หนังสือสารสนเทศ กลุ่มเกษตรกรและ 297,300.00 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 297,250.00 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 297,250.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 35/2562

กลุ่มอาชีพ ณ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 6 รายการ ประเทศไทย จ ากัด ประเทศไทย จ ากัด 43493

15 จ้างจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการน าลูกหลานเกษตรกร 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.สุจิพันธ์ พลรบ 60,000.00 นส.สุจิพันธ์ พลรบ 60,000.00 อยู่ใน 29/2563

กลับบ้านฯ วงเงินงบประมาณ 10 มค 63

16 จ้างจัดนิทรรศการภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้อต้นเล็ก จก 500,000.00 บริษัท อ้อต้นเล็ก จก 500,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 30/2563

ประจ าปี 2563 22 มค 63

17 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ กลุ่มผู้ทรงฯ 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 6,848.00 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 6,848.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103.2/422

27 มค 63

18 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ โรงอาหาร 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 4,173.00 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 4,173.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103.2/421

27 มค 63

19 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ สลก 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 856.00 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 856.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103.2/420

27 มค 63

20 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ กกจ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 1,498.00 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 1,498.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103.2/419

27 มค 63
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23 จ้างท าตรายาง 60 รายการ สพพ1. 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 9,062.90 ร้านอาทรพาณิชย์ 9,062.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/111

24 ซ้ือวัสดุ สนง. 4 รายการ สลก. 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 8,913.10 ร้านอาทรพาณิชย์ 8,913.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/109
25 จ้างท าตรายาง 5 รายการ สลก. 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,540.80 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,540.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/110

26 วัสดุใช้ในการประชุม 16 รายการ สลก 11,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 11,384.80 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 11,384.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/149

27 ซ้ือหมึกพิมพ์ GFMIS กพร. 17500 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 17,334.00 ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 17,334.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/181

28 ซ้ือวัสดุ สนง. 45 รายการ สพพ1. 150000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 146,722.68 ร้านอาทรพาณิชย์ 146,722.68 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/182

29 จ้างท าตรายาง 5 รายการ สลก. 3100 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 3,060.20 ร้านอาทรพาณิชย์ 3,060.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/269

จ้างท าตรายาง 9 รายการ สลก.

30 ซ้ือวัสดุ สนง. 11 รายการ กพน. 50000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 49,974.35 ร้านอาทรพาณิชย์ 49,974.35 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

31 วัสดุส านักงาน 2 รายการ กพน. 12500 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 12,412.00 ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 124,121.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

32 วัสดุใช้ในโครงการฯ 14 รายการ สพพ2. 84500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 83,395.80 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 83,395.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/256

33 วัสดุส านักงาน 6 รายการ กพน. 29200 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 29,104.00 ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 29,104.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/355

34 ซ้ือวัสดุ สนง.  กพร. 7000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 6,955.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 6,955.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

35 วัสดุส านักงาน 3 รายการ กค. 39700 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 39,643.50 ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 39,643.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/356

36 จ้างท าตรายาง 51 รายการ สพพ2. 7700 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 7,618.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 7,618.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/375

37 วัสดุส านักงาน 42 รายการ กผง. 214000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 60,419.69 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 60,419.69 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/354

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 152,945.80 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 152,945.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

38 วัสดุใช้ในโครงการฯ 24 รายการ สพพ2. 10800 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 10,785.60 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 10,785.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/359

39 จ้างท าตรายาง 1 รายการ สลก. 300 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 214.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 214.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/377

40 จ้างท าตรายาง 5 รายการ 400 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 321.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 321.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/392
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41 จ้างท าตรายาง 6 รายการ กตน 900 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 898.80 ร้านอาทรพาณิชย์ 898.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/478

42 ซ้ือวัสดุ สนง.  สกส. 22000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 21,608.65 ร้านอาทรพาณิชย์ 21,608.65 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/480

43 ซ้ือหัวพิมพ์ PLOTTER HP กพน 10000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 9,148.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 9,148.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/479

44 จ้างท าตรายาง 12 รายการ สนม 1200 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,112.80 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,112.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/551

45 จ้างท าตรายาง 21 รายการ กพก 5500 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 3,659.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 3,659.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/552

46 ซ้ือพวงมาลา 1 พวง 1000 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง 1,000.00 มูลนิธิโครงการหลวง 1,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119


