
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างท าป้ายไวนิล 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 600.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 600.00 กษ 1103/10

ลว. 5 พค 63

2 จ้างท าป้ายพลาสติกสีน  าตาล 1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 900.00                ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 900.00            กษ 1103/9

ลว. 5 พค 63

3 จ้างบ ารุงรักษาระบบการจัดช้ันลูกหน้ี 49,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นเจคอลซัลแทนท์ แอนด์ 49,700.00 บริษัท เอสเอ็นเจคอลซัลแทนท์ แอนด์ 49,700.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) โซลูช่ัน จ ากัด โซลูช่ัน จ ากัด 55/2563

ลว. 1 พค 63

4 จ้างท าตรายาง 2 อัน 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 214.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 214.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1908

4 จ้างท าตรายาง 3 รายการ 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 502.10 ร้านอาทรพาณิชย์ 502.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/1957

5 ซ้ือวัสดุ สนง. 8 รายการ 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) จก. 7,405.00 บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) จก. 7,405.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2007

ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 14,910.45 ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 14,910.45 

6 จ้างท าตรายาง 2 รายการ 400 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 342.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 342.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2008

7 หมึกพิมพ์เคร่ือง Plotter HP desigmjet 5400 7000 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 6,634.00 ห.จ.ก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 6,634.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2009

8 ซ้ือวัสดุ สนง. 55 รายการ 197000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 28,744.48 ร้านอาทรพาณิชย์ 28,744.48 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2058

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 167,850.90 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 167,850.90 

9 ซ้ือวัสดุ สนง. 8 รายการ 12600 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 12,501.88 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 12,501.88 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2058

10 จ้างท าตรายาง 13 รายการ 1900 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,808.30 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,808.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2021

11 ซ้ือวัสดุ สนง. 22 รายการ 92000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 44,014.45 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 44,014.45 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2065

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 44,833.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 44,833.00 
12 ซ้ือวัสดุ สนง. 9 รายการ 153,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 152,549.90 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 152,549.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2066

13 ซ้ือวัสดุ สนง. 4 รายการ 15,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 15,020.66 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 15,020.66 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2059

14 ซ้ือหลอดไฟนีออน 40 หลอด 6000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 5,992.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 5,992.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2070

ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
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15 ซ้ือวัสดุ สนง. 10 รายการ 8000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 7,485.72 ร้านอาทรพาณิชย์ 7,485.72 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2125

16 จ้างท าตรายาง 16 รายการ 2000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,990.20 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,990.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

17 จ้างท าตรายาง 11 รายการ 1800 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,712.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,712.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2153

18 จ้างท าตรายาง 4 รายการ 1900 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,861.80 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,861.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2155

19 ซ้ือวัสดุจัดสถานท่ี 5 รายการ 3 มิย 63 14000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 13,150.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 13,150.00 1103/2202

20 ซ้ือวัสดุ สนง. 3 รายการ 10800 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 10,764.20 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 10,764.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2203

21 ซ้ือวัสดุ ขาแขวนทีวี 2 ชุด พร้อมติดต้ัง 3000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 2,996.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 2,996.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2262

22 ซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 6 รายการ 10000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 9,951.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 9,951.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119
23 ซ้ือวัสุ สนง. 29 รายการ 297000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 296,526.96 ร้านอาทรพาณิชย์ 296,526.96 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2299

24 ซ้ือหมึกพิมพ์ 10 รายการ 93000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 92,351.70 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 92,351.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2298

25 ซ้ือวัสดุ สนง.11 รายการ 57000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 56,779.55 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 59,779.55 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103/2283

26 ซ้ือวัสดุจัดสถานท่ี  3 มิย 63 14000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 14,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 14,000.00 1103/2287


