
แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างท าสมุดบนัทกึการท ากิจกรรม 105,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ร่วมมิตรการค้า2560 98,044.10 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ร่วมมิตรการค้า2560 98,044.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 51/2564

7 กค 64
2 จ้างท าปา้ยไวนิล 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/32

7 กค 64
3 จ้างถ่ายเอกสาร 4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,260.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,260.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/33

ลว 12 กค 64

4 จ้างพมิพห์นังสือรายงานผลการด าเนินงานกองทุน 184,896.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น บ ีบ ีกรุ๊ป จ ากัด 184,896.00 บริษทั เอ็น บ ีบ ีกรุ๊ป จ ากัด 184,896.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 56/2564

พฒันาสหกรณ์ ประจ าป ี2563 14 กค 2564

5 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ ์จ านวน 4 เคร่ือง 16,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 16,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 16,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2461 ลว. 1 ก.ค. 64

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3 เคร่ือง

6 จ้างซ่อมเคร่ืองเจาะกระดาษ จ านวน 1 เคร่ือง 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 700.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 700.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2462 ลว. 1 ก.ค. 64

7 ซ้ือน้ ายาสเปรย์แอลกอฮอล์ 75 % 32,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 32,400.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 32,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2463 ลว. 1 ก.ค. 64

8 จ้างล้างและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 7,169.00 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 7,193.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2467 ลว. 2 ก.ค. 64

9 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 950.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 950.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2486 ลว. 5 ก.ค. 64

10 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 2,640.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 2,100.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 2,100.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2489 ลว. 5 ก.ค. 64

กองพฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

11 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 440.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 420.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 420.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2490 ลว. 5 ก.ค. 64

สถาบนัเคร่ืองจักรกลและพื้นที่สหกรณ์

12 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 1,760.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,680.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,680.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2491 ลว. 5 ก.ค. 64

ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

13 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 750.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 750.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 750.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2492 ลว. 5 ก.ค. 64

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชีย่วชาญด้านวิชาการสหกรณ์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป
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กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง
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14 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 420.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 420.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2493 ลว. 5 ก.ค. 64

ส านักงานเลขานุการกรม

15 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารไว้บริการความรู้ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 4,006.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 4,006.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2494 ลว. 5 ก.ค. 64

ในหอ้งสมุด ประจ าเดือนมิถุนายน 2564

16 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 220.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 210.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 210.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2496 ลว. 6 ก.ค. 64

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 1

17 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากัด 5,136.00 บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากดั 5,136.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2503 ลว. 7 ก.ค. 64

ผู้บริหารฯ

18 ล้างเคร่ืองปรับอากาศ 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากัด 1,284.00 บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากดั 1,284.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2533 ลว. 7 ก.ค. 64

19 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2534 ลว. 7 ก.ค. 64

ผู้บริหารฯ

20 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Nootebook) จ านวน 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2540 ลว. 8 ก.ค. 64

1 เคร่ือง

21 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2541 ลว. 8 ก.ค. 64

22 จ้างตกแต่งสถานที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า 23,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 23,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 23,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2559 ลว. 9 ก.ค. 64

อยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 

กรกฎาคม 2564

23 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากัด 5,992.00 บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากดั 5,992.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2564 ลว. 12 ก.ค. 64

24 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากัด 2,889.00 บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากดั 2,889.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2565 ลว. 12 ก.ค. 64

25 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากัด 2,140.00 บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากดั 2,140.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2598 ลว. 12 ก.ค. 64

26 จา้งซ่อมเคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเย็น จ านวน 2 เคร่ือง 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,600.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2599 ลว. 12 ก.ค. 64

27 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2600 ลว. 12 ก.ค. 64
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง
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28 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 55,961.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากัด 55,961.00 บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากดั 55,961.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2601 ลว. 12 ก.ค. 64

29 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 1,760.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,680.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,680.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2623 ลว. 14 ก.ค. 64

ส านักพัฒนาละถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

30 จา้งเหมาดูแลก าจดัปลวก มด แมลงสาบ หนูและยุง 99,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สยามธุรภัณฑ์ 8,300.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สยามธุรภัณฑ์ 8,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2628 ลว. 15 ก.ค. 64

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือนมถินุายน

2564

31 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากัด 856.00 บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากดั 856.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2700 ลว. 23 ก.ค. 64

32 ซ่อมแซมฝ้าเพดานชั้น 3 132,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 132,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 132,300.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้างเลขที่ 54/64

อาคารกองพฒันาระบบสนบัสนนุการสหกรณ์ เฉพาะฯถูกต้องตามที่ ลว. 13 ก.ค. 64

กพน. กรมฯ ก าหนด

33 จา้งประชาสัมพันธ์เพือ่ถวายพระพรเนือ่งในวโรกาสเฉลิม 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามเศรษฐกิจ จ ากัด 20,000.00 บริษัท สยามเศรษฐกิจ จ ากัด 20,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 58/2564

พระชนมพรรษาฯ 44400

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ (กพน) 21,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 21,198.84 ร้านอาทรพาณิชย์ 21,198.84 เงิน กพส. 2480 ลว. 5 มิย. 64

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ (กค) 41,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 41,195.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 41,195.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2481 ลว. 5 มิย. 64

36 ซ้ืออุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 1 รายการ (สลก) 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 802.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 802.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2520 ลว. 7 กค. 64

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 41 รายการ (สสพ.2) 230,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 91,970.78 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 91,970.78 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2529 ลว. 7 กค. 64

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 137,709.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 137,709.00 PO.13/2564 

38 จ้างท าตรายาง 6 รายการ (กพน) 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 866.70 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 866.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2586 ลว. 12 กค. 64

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17 รายการ (กพก) 285,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 283,036.40 ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 283,036.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ PO.14/2564 

40 จ้างท าตรายาง 8 รายการ (กพง) 1,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 1,241.20 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 1,241.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2620 ลว. 14 กค. 64

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ (สสพ.1) 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 5,895.70 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 5,895.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2663 ลว. 21 กค. 64

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10 รายการ (กพน) 77,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 76,665.50 ร้านอาทรพาณิชย์ 76,665.50 กพส. 2619 ลว. 21 กค. 64
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43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 70 รายการ (กพก) 104,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 103,125.35 ร้านอาทรพาณิชย์ 103,125.35 อยู่ในวงเงินงบประมาณ PO.15/2564 

44 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9 รายการ (กคร) 44,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 44,426.40 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 44,426.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2760 ลว. 30 กค. 64

45 ซ้ือวัสดุจัดนิทรรศการ (สทส) 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 15,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 15,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2657 ลว. 22 กค. 64

46 ซ้ือกล่องบรรจุเอกสารอบรมฯ (สทส) 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 2,161.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 2,161.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2658 ลว. 22 กค. 64

47 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11 รายการ (กทช) 360,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 359,070.60 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 359,070.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2762 ลว. 30 กค. 64

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ (กพก) 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 39,590.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 39,590.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2761 ลว. 30 กค. 64

49 ซ้ือวัสดุงานโครงการฯ 5 รายการ (สสพ.1) 910.00 ว.119 ร้านอาทรพาณิชย์ 894.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 894.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1234 ลว. 2 กค. 64

50 ซ้ือพานธูปเทยีนแพรดอกไมส้ด 1 พาน (สลก) 2,500.00 ว.119 ร้านดอกไม้พลอย 2,500.00 ร้านดอกไม้พลอย 2,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4079 ลว. 2 กค. 64

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8 รายการ (สสพ.1) 5,000.00 ว.119 ร้านอาทรพาณิชย์ 4,964.80 ร้านอาทรพาณิชย์ 4,964.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1254 ลว. 6 กค. 64

52 ซ้ือพานธูปเทยีนแพรดอกไมส้ด 1 พาน (สลก) 2,500.00 ว.119 ร้านดอกไม้พลอย 2,500.00 ร้านดอกไม้พลอย 2,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3215 ลว. 23 กค. 64


