
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือชุดบันทึกภาพและเสียงเพ่ือเผยแพร่ทางส่ือประชาสัมพันธ์ 1210000 E-bidding บริษัท ซีแอล อควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,210,000.00 บริษัท ซีแอล อควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,210,000.00 ส.32/2563

27 มีค 63

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงานประมวลผล 810000 E-bidding บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเต็ม จ ากัด 810,000.00 บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเต็ม จ ากัด 810,000.00 ส.31/2563

27 มค 63
3 จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ไปจันทบุรี 53,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวคิลแทรเวล จ ากัด 50,000.00 บริษัท เวคิลแทรเวล จ ากัด 50,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง

2 คัน 43/2563

ลว.3 มีค 63

4 จ้างท าค าแนะน าโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานและ 35,030.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด 35,030.00       บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด 35,030.00       อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 44/2563

ลว.4 มีค 63

5 จ้างท าเอกสารหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาว 11,363.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด 11,363.40 บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด 11,363.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง

ด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับปรับปรุง 9 หลัก) 18/2563

ลว. 9 มีค 63

6 ซ่อมรถยนต์ราชการ ฮุนได้ ฮม 4129 กทม 1,800.00 เฉพาะเจาะจง อู่เปรมวีเทอร์โบ 1,800.00 อู่เปรมวีเทอร์โบ 1,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/7

ลว. 11 มีค 63

7 เปล่ียนยางรถตู้ ฮย 7894 กทม 12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส. อ่ึงฮ่ัวเส็ง 12,400.00 บริษัท ส. อ่ึงฮ่ัวเส็ง 12,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ

4/2563

8 ส่งรถเพ่ือตรวจสภาพ ฮบ 508 กทม 3,901.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลล์ จ ากัด 3,901.22 บริษัท สยามนิสสันเซลล์ จ ากัด 3,901.22 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/8

ลว. 24 มีค 63

9 จ้างท าค าแนะน าโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด 12,305.00 บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด 12,305.00 ใบส่ังจ้าง
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 50/2563

ลว.24 มีค 63

ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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10 ขอส่งรถเพ่ือตรวจสภาพ ฮบ 507 32,085.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลล์ จ ากัด 32,085.02 บริษัท สยามนิสสันเซลล์ จ ากัด 32,805.02 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง

51/2563

ลว. 8 เมย 63

11 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง 213,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 213,800.00 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 213,800.00 ใบส่ังซ้ือ 9/2563

ลว.24 มีค 63

12 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 252,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 252,000.00 หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 252,000.00 ใบส่ังซ้ือ 6/2563
ลว.9 มีค 63

13 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส าหรับงานประมวลผล 154000 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 154,000.00 หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 154,000.00 ใบส่ังซ้ือ 7/2563

ลว 9 มีค 63

14 ซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 33700 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 33,700.00 หจก.เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 33,700.00 ใบส่ังซ้ือ 5/2563

ลว 9 มีค 63

15 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5100 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 5,029.00 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 5,029.00 

16 จ้างประชาสัมพันธ์การผลิตและการตลาดผลไม้ 88000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธีรนันท์ จึงสุทธิวงษ์ 88,000.00 น.ส.ธีรนันท์ จึงสุทธิวงษ์ 88,000.00 ใบส่ังจ้าง 46/2563

คุณภาพของสถาบันเกษตรกรผ่านกิจกรรมส่ือมวลชน ลว.4 มีค 63

สัญจร

17 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง 140000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 140,000.00 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 140,000.00 ใบส่ังซ้ือ 8/2563

ลว. 24 มีค 63

18 ซ้ือวัสดุ สนง.  5 รายการ 10200 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 11,700.00 ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 11,700.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1017

19 จ้างท าตรายาง 6รายการ 1400 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,391.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,391.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1038

20 ซ้ือวัสดุ สนง.  3 รายการ 45100 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 45,068.40 ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 45,068.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1036

21 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 3 รายการ 37800 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 37,750.00 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 37,750.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1018

ประเทศไทย จ ากัด ประเทศไทย จ ากัด
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22 ซ้ือวัสดุ สนง.  3 รายการ 19200 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 19,163.70 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 19,163.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1037

23 ซ้อวัสดุใช้ในการท าลายเอกสาร 2 รายการ 3300 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 3,274.20 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 3,274.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1034

24 จ้างจัดนิทรรศการ 94000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดร์ฟ ดี มีเดีย จ ากัด 94,000.00 บริษัท ไดร์ฟ ดี มีเดีย จ ากัด 94,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1041

25 จ้างท าตรายาง 11 รายการ 1300 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,262.60 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,262.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1071

26 ซ้ือวัสดุ สนง. 12 รายการ 30000 เฉพาะเจาะจง บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) จก. 23,754.00 บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) จก. 23,754.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1154

ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 6,234.89 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 6,234.89 

27 ซ้ือวัสดุ ผ้าเทปปิดสันปก 6 ม้วน 800 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 738.30 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 738.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1143

28 ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ชนิดกระเป๋าห้ิว 2300 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,300.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103.2/1125

กลุ่มผู้ทรง เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว. 12 มี.ค. 63

กรมฯ ก าหนด

29 ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 3500 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,500.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103.2/1126

กองแผนงาน เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว. 12 มี.ค. 63

กรมฯ ก าหนด

30 จัดประชาสัมพันธ์การด าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์ สพพ2 40000 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาร์ชพีอาร์ จ ากัด 40,000.00 บริษัทมาร์ชพีอาร์ จ ากัด 40,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง

49/2563

ลว. 20 มีค 63

31 จ้างท าตรายาง 8 รายการ 1000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 952.30 ร้านอาทรพาณิชย์ 952.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1144

32 จ้างท าตรายาง 5 รายการ 600 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 513.60 ร้านอาทรพาณิชย์ 513.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1165

33 ซ้ือวัสดุ สนง. 3 รายการ 26500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 25,808.40 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 25,808.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1155

34 ซ้ือวัสดุ สนง. 6 รายการ 16200 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 16,135.60 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 16,135.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1156

35 จ้างท าตรายาง 5 รายการ 600 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 502.90 ร้านอาทรพาณิชย์ 502.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1156

36 ซ้ือกรอบรูป 1 ชุด 1500 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1199
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37 ซ้ือวัสดุ 10000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,690.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,690.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1042

38 ซ้ือวัสดุ 20 รายการ 5350 เฉพาะเจาะจง นางลีลา อกอุ่น 5,350.00 นางลีลา อกอุ่น 5,350.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

39 ซ้ือวัสดุ 3 รายการ 7700 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,700.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,700.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

40 ซ้ือวัสดุ 4 รายการ 4470 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,470.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,470.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

41 ซ้ือวัสดุ 4 รายการ 4120 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,120.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,120.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

42 จ้างท าตรายาง 72 รายการ 8600 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 8,533.25 ร้านอาทรพาณิชย์ 8,533.25 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1171

43 จ้างท าตรายาง 6 รายการ 700 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 663.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 663.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1166

44 ซ้ือวัสดุ 3 รายการ 14000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 14,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 14,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1140

45 ซ้ือวัสดุ สนง. 3 รายการ 6300 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 6,259.50 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 6,259.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

46 ซ้ือวัสดุ สนง. 30 รายการ 130000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 126,983.32 ร้านอาทรพาณิชย์ 126,983.32 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/751

47 ซ้ือวัสดุ สนง.  10 รายการ 30500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 30,345.20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 30,345.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1280

48 กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 1 กล่อง 900 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 856.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 856.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1281

49 ซ้ือวัสดุ สนง.  ก็อกอ่างล้างจาน 1500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 1,444.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 1,444.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1331

50 ซ้ือวัสดุ สนง. 4 รายการ 37500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 37,150.40 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 37,150.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1344

51 จ้างท าตรายาง 7 รายการ 1500 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,391.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,391.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1358

52 ซ้ือวัสดุ สนง. 23 รายการ 70000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 69,816.43 ร้านอาทรพาณิชย์ 69,816.43 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1344

53 ซ้ือวัสดุ โครงการ 70 ชุด 4900 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เอ็น พี กรุ๊ป 4,900.00 ร้าน เจ.เอ็น พี กรุ๊ป 4,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

54 เจลล้างมือแอลกอฮอล์ขวดป้ัม 1300 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,284.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,284.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1431

55 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฆ่าเช้ือโรค 3 รายการ 12500 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 12,497.60 ร้านอาทรพาณิชย์ 12,497.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1433

56 ซ้ืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกาย 1 อัน 5200 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 5,136.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 5,136.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1438

57 ซ้ือวัสดุป้องกันไวรัส 2019 3 รายการ 12100 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 12,015.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 12,015.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1440


