
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 21,000.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 21,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 11/2563

ลว.8 กค 63
2 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 86,500.00   เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะสกำย ซิสเต็มส์ 86,500.00           หจก.เดอะสกำย ซิสเต็มส์ 86,500.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 12/2563

ลว. 8 กค 63

3 ซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสารแบบตัดตรง 12,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 12,500.00 หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 12,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 13/2563

ลว. 8 กค 63

4 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 189950 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 189,950.00 หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 189,950.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 14/2563

ลว. 8 กค 63
5 จ้างท าปา้ยติดศูนย์วิเคราะหฯ์ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

6 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 12000 เฉพาะเจาะจง บริษัททรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 12,000.00 บริษทัทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 12,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 71/2563

ลว. 8 กค 63

7 จา้งประชาสัมพันธ์เพือ่การส่งเสริมธรรมาภบิาลในสหกรณ์ 475000 เฉพาะเจาะจง หจก.กิก๊ม่วน 474,973.00 หจก.กิก๊ม่วน 474,973.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 73/2563

ลว. 8 กค 63

8 จ้างสาธิต/สอนอาชีพ "โครงการคลินกิเกษตรเคล่ือนที่ 5000 เฉพาะเจาะจง นายธรรมศักด์ิ  มากนคร 5,000.00 นายธรรมศักด์ิ  มากนคร 5,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ยืมเงิน

ในพระราชานุเคราะหส์มเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ "

9 ซ้ือวัสดุ สนง. 6 รายการ 12800 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 12,759.75 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 12,759.75 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2792

10 ซ้ือวัสดุ สนง. 16 รายการ 32000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 31,847.48 ร้านอาทรพาณิชย์ 31,847.48 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2791

11 หมึกพมิพป์ร้ินเตอร์ 3 รายการ 39000 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 38,627.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 38,627.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2792

12 หมึกพมิพ ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 17000 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 16,852.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 16,852.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2793

13 จ้างท าปา้ยไวนิล 1000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/19

ลว 15 กค 63

ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
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14 ซ้ือวัสดุ สนง. 9 รายการ 63000 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 62,327.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 62,327.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2794

15 จ้างท าตรายาง 15 รายการ 2500 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,391.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,391.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2795

16 ซ้ือวัสดุ สนง. 9 รายการ 15000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 14,395.78 ร้านอาทรพาณิชย์ 14,395.78 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2796

17 ซ้ือหมึกพมิพ ์13 รายการ 294000 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 293,479.60 ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 293,479.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ po 15/2563

18 ซ้ือวัสดุอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่น 14 5250 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 5,168.10 ร้านอาทรพาณิชย์ 5,168.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

19 ซ้ือวัสดุ สนง. 11 รายการ 35000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 34,464.70 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 34,464.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2958

20 ซ้ือวัสดุ สนง. 8 รายการ 54200 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 54,088.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 54,088.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2959

23 ซ้ือวัสดุ สนง. 6 รายการ 15000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 14,926.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 14,926.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2961

24 ซ้ือวัสดุ สนง. 13000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 12,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 12,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1130/2360

25 ซ้ือวัสดุ สนง. 3 รายการ 1200 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 1,112.80 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 1,112.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2988

26 ซ้ือวัสดุ 14 รายการ 34200 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 34,098.76 ร้านอาทรพาณิชย์ 34,098.76 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2989

27 ซ้ือวัสดุ สนง. 91 รายการ 124000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 123,555.04 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 123,555.04 อยู่ในวงเงินงบประมาณ po 16/2563

28 จ้างท าตรายาง 20 รายการ 3200 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 3,070.90 ร้านอาทรพาณิชย์ 3,070.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3162

29 จ้างท าตรายาง 6 รายการ 900 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 888.10 ร้านอาทรพาณิชย์ 888.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3158

30 ซ้ือวัสดุ สนง. 31 รายการ 83000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 10,280.56 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 10,280.56 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3157

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 72,310.60 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 72,310.60 

31 จ้างท าตรายาง 5 รายการ 800 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 727.60 ร้านอาทรพาณิชย์ 727.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3156

32 ซ้ือวัสดุ สนง. 2 รายการ 32100 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 31,886.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 31,886.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3153

33 ซ้ือวัสดุ อบรม รุ่น 4-7 44000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 43,902.10 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 43,902.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3159

34 ซ้ือวัสดุ สนง. 14 รายการ 34000 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 30,849.45 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 30,849.45 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3160

35 ซ้ือประตูหอ้งน้ า PVC 2100 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 2,086.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 2,086.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3161
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36 ซ้ือวัสดุ สนง. 36 รายการ 296000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 295,810.06 ร้านอาทรพาณิชย์ 295,810.06 อยู่ในวงเงินงบประมาณ po 21/2563

37 ซ้ือวัสดุ สนง. 2 รายการ 19800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 4,173.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 4,173.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3154

ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 15,622.00 ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 15,622.00 

38 ซ้ือวัสดุพธิีถวายสัตย์ปฏญิาณ 7300 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้คุณเพญ็ 6,300.00 ร้านดอกไม้คุณเพญ็ 6,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3172

ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ ากัด 1,000.00 ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ ากัด 1,000.00 

39 ซ้ือวัสดุ 3 รายการ 1850 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,741.96 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,741.96 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

40 ซ้ือวัสดุ 3 รายการ 5880 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 5,842.20 ร้านอาทรพาณิชย์ 5,842.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

41 ซ้ือวัสดุ สนง. 3 รายการ 2800 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

42 ซ้ือวัสดุ สนง. 18 รายการ 5350 เฉพาะเจาะจง นางลีลา อกอุน่ 5,350.00 นางลีลา อกอุน่ 5,350.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

43 ซ้ือวัสดุ 8 รายการ 4560 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 4,544.29 ร้านอาทรพาณิชย์ 4,544.29 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

44 ซ้ือพาน ธูป เทยีนแพ 1 รายการ 2000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้พลอย 2,000.00 ร้านดอกไม้พลอย 2,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

45 ซ้ือวัสดุ สนง. 6 รายการ 9200 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3046

46 ซ่อมรถยนต์ยีห่้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮบ 507 7190.4 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนิสสันเซลล์ จ ากัด 7,190.40 บริษทั สยามนิสสันเซลล์ จ ากดั 7,190.40 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้างเลขที่ 70/2563

กรุงเทพมหานคร เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 3 กรกฎาคม 63

กพน กรมฯ ก าหนด

47 ซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1800 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ กษ 1103/13

กกจ เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 3 กรกฏาคม 63

กรมฯ ก าหนด

48 ซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 800 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 800.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ กษ 1103/15

ศสท เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 10 กรกฏาคม 63

กรมฯ ก าหนด
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49 ซ่อมกระดานบอร์ดหอ้งประชุม 1500 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,500.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ กษ 1103/12

พื้นที่ 1 เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 3 กรกฏาคม 63

กรมฯ ก าหนด

50 ซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 950 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 950.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 950.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ กษ 1103/18

กองคลัง เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 14 กรกฏาคม 63

กรมฯ ก าหนด

51 ซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 2600 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,600.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,600.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ กษ 1103/17

กกจ เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 14 กรกฏาคม 63

กรมฯ ก าหนด

52 ซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองโทรศัพทแ์บบไร้สาย 1500 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,500.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ กษ 1103/20

สนม เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 16 กรกฏาคม 63

กรมฯ ก าหนด

53 ซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2500 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,500.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ กษ 1103/21

กพน เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 22 กรกฏาคม 63

กรมฯ ก าหนด

54 ซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2500 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,500.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ กษ 1103/22

กพน เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 29 กรกฏาคม 63

กรมฯ ก าหนด

55 ซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับประมวลผล 2 เคร่ือง 44000 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซัสเต็มส์ 44,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซัสเต็มส์ 44,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้างเลขที่ 18/2563

ศสท เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 17 กรกฎาคม 63

กรมฯ ก าหนด
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56 ซ้ือชุดโปรแกรม จ านวน 6 ชุด 94800 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซัสเต็มส์ 94,800.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซัสเต็มส์ 94,800.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้างเลขที่ 17/2563

ศสท เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 15 กรกฎาคม 63

กรมฯ ก าหนด

57 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 4 ชุด 92000 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซัสเต็มส์ 92,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซัสเต็มส์ 92,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้างเลขที่ 16/2563

ศสท เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 15 กรกฎาคม 63

กรมฯ ก าหนด

58 ซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 12 รายการ 189950 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซัสเต็มส์ 189,950.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซัสเต็มส์ 189,950.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้างเลขที่ 14/2563

ศสท เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 8กรกฎาคม 63

กรมฯ ก าหนด

59 ซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ยีห่อ้ ACER 1500 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,500.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ กษ 1103/23

สนม เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 30 กรกฏาคม 63

กรมฯ ก าหนด

60 ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 7 รายการ 14100 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 14,100.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 14,100.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้างเลขที่ 77/2563

กพส เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 30 กรกฎาคม 63

กรมฯ ก าหนด

61 จ้างสาธิต/สอนอาชีพ "โครงการคลินกิเกษตรเคล่ือนที่ 5000 เฉพาะเจาะจง นายธรรมศักด์ิ  มากนคร 5,000.00 นายธรรมศักด์ิ  มากนคร 5,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ยืมเงิน

ในพระราชานุเคราะหส์มเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ "

62 จ้างปรับปรุงหอ้งปฏบิติังานศูนยว์ิเคราะหแ์ละติดตาม 34600 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 34,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 34,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 69/2563

สถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ 44015

63 จา้งประชาสัมพันธเ์พือ่ถวายพระพรเนื่องในวนัเฉลิม 20000 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามเศรษฐกิจ จ ากัด 20,000.00 บริษัท สยามเศรษฐกิจ จ ากัด 20,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 73/2563

พระชนมพรรษา ร.10 44025
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64 จ้างประชาสัมพนัธน์โยบายเร่งด่วนและโครงการส าคัญของ 150000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธีรนันท ์ จึงสุทธิวงษ์ 150,000.00 น.ส.ธีรนันท ์ จึงสุทธิวงษ์ 150,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 74/2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านกิจกรรมส่ือมวลชนสัญจน 44028

65 จัดจ้างเหมารถบสัปรับอากาศชั้นเดียว 8400 เฉพาะเจาะจง บริษทัทรัพยเ์จริญ แทรเวล จ ากดั 8,400.00 บริษัททรัพยเ์จริญ แทรเวล จ ากัด 8,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/14

ลว. 9 กค 63

66 จา้งท าป้ายไวนิลโครงการสัมมนาการชับเคล่ือนปรัชญา 1000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.โอ.ดี ซัพพลาย 900.00 ร้านเอ.โอ.ดี ซัพพลาย 900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/19

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 15 กค 63

67 เช่าหอ้งประชุม รุ่น 4 21000 เฉพาะเจาะจง โรงแรมรอยัลปร้ินเซส 21,000.00 โรงแรมรอยัลปร้ินเซส 21,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/20

20 กค 63

68 จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 24000 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 24,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด 24,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 78/2563

ลว 30 กค 63

69 จา้งซ่อมแซมท่อน้ าประปาภายในอาคาร สพพ .2 20000 เฉพาะเจาะจง นายกฤตภาส เพช็รรัตน์ 20,000.00 นายกฤตภาส เพช็รรัตน์ 20,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 76/2563

ลว 21 กค 63

70 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 44000 เฉพาะเจาะจง บริษทัแมจิครูทส์ จ ากัด 44,000.00 บริษทัแมจิครูทส์ จ ากัด 44,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 75/2563

ลว 20 กค 63

71 จ้างท าป้ายนิทรรศการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 30000 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 29,510.60 หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 29,510.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 80/2563

ลว 23 กค 63

72 ซ้ือวสัดุตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมเฉิมพระเกียรติ ร.10 18000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 18,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 18,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3133

73 ซ้ือวัสดุ สนง. 1 รายการ 3800 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 3,745.00 หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 3,745.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3233

74 ซ้ือวัสดุ 23 รายการ 30000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 27,661.64 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 27,661.64 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3260

75 จ้างท าตรายาง 9 รายการ 3000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 2,439.60 ร้านอาทรพาณิชย์ 2,439.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3261

76 ซ้ือวัสดุ 24 รายการ 80100 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 80,868.46 ร้านอาทรพาณิชย์ 80,868.46 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3322
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77 จ้างท าตรายาง 5 รายการ 700 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 674.10 ร้านอาทรพาณิชย์ 674.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3323

78 ซ้ือวัสดุ 10 รายการ 13000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 12,652.75 ร้านอาทรพาณิชย์ 12,652.75 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3396

79 ซ้ือวัสดุ สนง. 5 รายการ 46000 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 45,854.85 ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 45,854.85 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3395

80 ซ้ือวัสดุ สนง. 7 รายการ 41600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 15,836.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 15,836.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3397

ร้านอาทรพาณิชย์ 23,400.90 ร้านอาทรพาณิชย์ 23,400.90 

81 ซ้ือวัสดุ สมุดใส่นามบตัร 4 เล่ม 1250 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,219.80 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,219.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3324

82 วัสดุสัมมนา 7 รายการ 30000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 29,938.60 ร้านอาทรพาณิชย์ 29,938.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3407

83 ซ้ือวัสดุ สนง. 25 รายการ 100000 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 96,439.10 หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 96,439.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/3408

84 ซ้ือพานธูปเทยีนแพ 1 รายการ 2000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้พลอย 2,000.00 ร้านดอกไม้พลอย 2,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

เงินยืม


