
แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งพิมพ์หนังสือสารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 297,250.00 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 297,250.00 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 297,250.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 25/2564

และกลุ่มอาชีพ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ลว 15 กพ 64

2 รายงานการจัดจ้างพมิพป์า้ยไวนิล (สพพ.2) 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ โอ ดี ซัพพลาย 1,000.00 ร้าน เอ โอ ดี ซัพพลาย 1,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

3 จ้างท าหนังสือ 6,955.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลกอ๊ปปี ้เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 6,955.00 ร้านพลกอ๊ปปี ้เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 6,955.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/25

10 มีค 64
4 จ้างถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่มวาระการประชุม 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 5,789.30 ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 5,789.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/26

คพช. คร้ังที่ 1/2564 17 มีค 64

5 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไม่ประจ าทาง 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด 42,000.00 บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด 42,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 32/2564

ลว 5 มีค 64

6 จ้างท าปา้ยหน้าหอ้งผู้เชี่ยวชาญ 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 17,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 17,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 37/2564

ลว 16 มีค 64
7 เช่าหอ้งประชุม โครงการการพฒันาศักยภาพผู้บริหาร 21,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส 21,000.00 โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส 21,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/7

เพื่อการบริหารงานส านักงานสหกรณ์จังหวัด ลว 5 มีค 64
8 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (กาญจนบุรี) 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วันแบงคอก 9666 จ ากดั 44,000.00 บริษัท วันแบงคอก 9666 จ ากัด 44,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 35/2564

ลว 10 มีค 64

9 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (เพชรบุรี) 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วันแบงคอก 9666 จ ากดั 52,000.00 บริษัท วันแบงคอก 9666 จ ากัด 52,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 38/2564

ลว 16 มีค 64

10 จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม 2,925.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 2,925.00 ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 2,925.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

พัฒนาอาชีพและการตลาด คร้ังที่ 1 ปี 2564

11 จา้งท าแนวทางการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน 16,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ลีโอซ่า จ ากัด 16,320.00 บริษทั ลีโอซ่า จ ากัด 16,320.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 39/2564

อันเนื่องมากจากพระราชด าริ ป ี2564 ลว 19 มึค 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป
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12 จ้างตัดสต๊ิกเกอร์ปา้ยชื่อ 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 850.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 850.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/27

22 มีค 64

13 จัดพมิพพ์ร้อมอัดกรอบรูปอธิบดี 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/28

26 มีค 64

14 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 1,760.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,440.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,440.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1014 ลว. 9 มี.ค. 64

ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

15 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 440.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 360.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 360.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1015 ลว. 9 มี.ค. 64

สถาบนัพฒันาเคร่ืองจกัรกลและพื้นที่สหกรณ์

16 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 360.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 360.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1016 ลว. 9 มี.ค. 64

ส านักงานเลขานุการกรม

17 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 750.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 660.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 660.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1017 ลว. 9 มี.ค. 64

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชีย่วชาญด้านวิชาการสหกรณ์

18 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1018 ลว. 9 มี.ค. 64

กองแผนงาน

19 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2,640.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,800.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1024 ลว. 9 มี.ค. 64

กองพฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

20 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 220.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 180.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 180.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1025 ลว. 9 มี.ค. 64

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 1

21 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1036 ลว. 10 มี.ค. 64

ผู้บริหารฯ

22 ซ้ือหนังสือพิมพ์รายวันและวรสารไว้บริการความรู้ใน 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 3,690.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 3,690.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1051 ลว. 10 มี.ค. 64

หอ้งสมุด ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2564
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23 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV จ านวน 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,400.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1052 ลว. 10 มี.ค. 64

1 รายการ และเก้าอีท้ างานแบบมีล้อเล่ือน จ านวน 1 ตัว

24 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 50 เคร่ือง 41,302.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 41,302.00 บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 41,302.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1108 ลว. 16 มี.ค. 64

และเคร่ืองฟอกอากาศ 9 เคร่ือง

25 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 1,070.00 บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 1,070.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1109 ลว. 16 มี.ค. 64

26 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,400.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1110 ลว. 16 มี.ค. 64

27 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,600.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1352 ลว. 25 มี.ค. 64

28 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1353 ลว. 25 มี.ค. 64

29 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1354 ลว. 25 มี.ค. 64

และเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

30 จ้างประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์ 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวารินทร์ลดา  สร้อยอาภรณ์ 80,000.00 นางวารินทร์ลดา  สร้อยอาภรณ์ 80,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 33/2564

ของส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 1 44263

31 จา้งเผยแพร่ความรู้ระบบสหกรณ์ผ่านหนงัสือพมิพ์ 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มีเดียไบร์ท จ ากัด 500,000.00 บริษทั มีเดียไบร์ท จ ากัด 500,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 36/2564

รายวัน ปงีบประมาณ 2564 44267

32 จ้างท าตรายาง 46 รายการ (กพก) 7,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 7,586.30 ร้านอาทรพาณิชย์ 7,586.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 989 ลว. 5 มีค.64

33 จ้างท าตรายาง 4 รายการ (สนม) 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 417.30 ร้านอาทรพาณิชย์ 417.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 998 ลว. 5 มีค.64

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9 รายการ (สนม) 17,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 17,355.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 17,355.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 990 ลว. 5 มีค.64

35 ซ้ือวัสดุโครงการอบรม 4 รายการ (สทส) 11,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เอ็น.พ ีกรุ๊ป 9,000.00 ร้าน เจ.เอ็น.พ ีกรุ๊ป 9,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1008 ลว. 8 มีค.64

ร้านอาทรพาณิชย์ 2,247.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 2,247.00 

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ (ศสท) 2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 2,011.60 ร้านอาทรพาณิชย์ 2,011.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1007 ลว. 8 มีค.64

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19 รายการ (สลก) 15,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 15,245.36 ร้านอาทรพาณิชย์ 15,245.36 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1009 ลว. 8 มีค.64
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38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9 รายการ (กพน) 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 3,410.09 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 3,410.09 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1010 ลว. 8 มีค.64

39 จ้างท าตรายาง 7 รายการ (สลก) 1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,391.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,391.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1034 ลว. 9 มีค.64

40 จ้างท าตรายาง 4 รายการ (สลก) 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 963.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 963.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1033 ลว. 9 มีค.64

41 ซ้ือวัสดุโครงการฯ 3 รายการ (สสพ.1) 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 20,000.00 บริษทั ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 20,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1039 ลว. 10 มีค.64

42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ (กค) 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 11,545.30 ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 11,545.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1071 ลว. 11 มีค.64

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6 รายการ (กพร) 23,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 23,170.85 ร้านอาทรพาณิชย์ 23,170.85 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1095 ลว. 15 มีค.64

44 จ้างท าตรายาง 2 รายการ (กพน) 700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 642.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 642.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1119 ลว. 16 มีค.64

45 จ้างท าตรายาง 6 รายการ (กพน) 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 823.90 ร้านอาทรพาณิชย์ 823.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1120 ลว. 16 มีค.64

46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ (สสพ.1) 6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 6,002.70 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 6,002.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1121 ลว. 16 มีค.64

47 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ (กค) 27,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 27,156.60 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 27,156.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1188 ลว. 22 มีค.64

48 ซ้ือวัสดุ ดรัม Fuji CM305df 20K (กพง) 27,156.60 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 5,831.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 5,831.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1211 ลว. 22 มีค.64

49 ซ้ือวัสดุจัดนิทรรศการ 5 รายการ (สทส) 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 14,659.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 14,659.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1162 ลว. 19 มีค.64

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13 รายการ (สลก) 76,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 76,210.75 ร้านอาทรพาณิชย์ 76,210.75 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1313 ลว. 24 มีค.64

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ (กกจ) 27,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 27,018.20 ร้านอาทรพาณิชย์ 27,018.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1314 ลว. 24 มีค.64

52 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19 รายการ (กพน) 26,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 26,110.14 ร้านอาทรพาณิชย์ 26,110.14 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1315 ลว. 24 มีค.64

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ (สสพ.1) 37,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 37,182.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 37,182.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1317 ลว. 25 มีค.64

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13 รายการ (สกส) 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 29,200.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 29,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1408 ลว. 30 มีค.64

55 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8 รายการ (สทส) 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 15,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 15,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1387 ลว. 29 มีค.64

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 26 รายการ (ศสท) 86,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 86,251.63 ร้านอาทรพาณิชย์ 86,251.63 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1421 ลว. 31 มีค.64

57 ซ้ือวัสดุโครงการประชุม 3 รายการ (สสพ.2) 1,400.00 ว.119 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,400.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 814 ลว. 16 มีค.64

58 ซ้ือวัสดุโครงการ 100 ชุด (กกจ) 7,000.00 ว.119 ร้าน เจ.เอ็น.พ ีกรุ๊ป 7,000.00 ร้าน เจ.เอ็น.พ ีกรุ๊ป 7,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 943 ลว. 8 มีค.64
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59 ซ้ือวัสดุโครงการ 3 รายการ (กกจ) 4,200.00 ว.119 ร้านอาทรพาณิชย์ 4,173.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 4,173.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1102 ลว. 15 มีค.64

60 ซ้ือวัสดุโครงการ 4 รายการ (สทส) 7,000.00 ว.119 ร้านอาทรพาณิชย์ 6,890.80 ร้านอาทรพาณิชย์ 6,890.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 683 ลว. 19 มีค.64

61 ซ้ือวัสดุโครงการ 3 รายการ (กพง) 8,400.00 ว.119 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 8,400.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 8,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 778 ลว. 26 มีค.64


