
แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมฝ้าเพดานทบีาร์ หอ้งประชุม ชั้น ๔ 22,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 22,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 22,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ๑๘๔๑ ลว. ๖ พ.ค. 64

อาคารกรมหมื่นพทิยาลงกรณ์

2 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนเมษายน 2564 440.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 340.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 340.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1870 ลว. 12 พ.ค. 64

สถาบนัพฒันาเคร่ืองจกัรกลและพื้นที่สหกรณ์
3 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนเมษายน 2564 1,760.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,360.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,360.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1871 ลว. 12 พ.ค. 64

ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

4 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนเมษายน 2564 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 250.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 250.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1872 ลว. 12 พ.ค. 64

ผู้บริหาร

5 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนเมษายน 2564 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 340.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 340.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1873 ลว. 12 พ.ค. 64

ส านักงานเลขานุการกรม

6 จ้างซ่อมเปล่ียนแผงหลอดไฟ ส่องสว่างภายในส านกังาน 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ๑๘๗๕ ลว. 1๒ พ.ค. 64

จ านวน ๒ ชุด

7 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 2,568.00 บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 2,568.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ๑๘๙๐ ลว. 1๓ พ.ค. 64

8 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 6,420.00 บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 6,420.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ๑๘๙๑ ลว. 1๓ พ.ค. 64

9 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 5,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 5,243.00 บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 5,243.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ๑๘๙๒ ลว. 1๓ พ.ค. 64

10 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนเมษายน 2564 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1896 ลว. 13 พ.ค. 64

กองแผนงาน

11 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 1,605.00 บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 1,605.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ๑๘๙๗ ลว. 1๓ พ.ค. 64

12 ซ้ือน้ ายาฆ่าเชื้อไวรัส โควิท-๑๙ 9,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,940.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,940.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ๑๘๘๙ ลว. 1๓ พ.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

13 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนเมษายน 2564 220.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 170.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 170.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1911 ลว. 17 พ.ค. 64

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 1

14 ซ้ือหนังสือพิมพ์รายวันและวรสารไว้บริการความรู้ในหอ้ง 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 3,930.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 3,930.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1912 ลว. 17 พ.ค. 64

สมุดประจ าเดือน เมษายน 2564

15 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนเมษายน 2564 750.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 630.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 630.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1922 ลว. 17 พ.ค. 64

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชีย่วชาญด้านวิชาการสหกรณ์

16 ค่าจา้งเหมาดูแลก าจดัปลวก มด แมลงสาบ หนูและยุง 99,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสยามธุรภัณฑ์ 8,300.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสยามธุรภัณฑ์ 8,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1๘๒๓ ลว. 1๗ พ.ค. 64

ประจ าปีงบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจ าเดือนเมษายน

2564

17 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 1,284.00 บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 1,284.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ๑๙๓๑ ลว. 1๙ พ.ค. 64

18 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 12198 บริษทั ธนสรณ์วิศวกรรม 12198 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ๑๙๓๒ ลว. 1๙ พ.ค. 64

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ (สสพ.1) 4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 4173 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 4173 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1880 ลว. 12 พค 64

20 จ้างท าตรายาง 22 รายการ (สลก) 3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 3188.6 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 3188.6 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1881 ลว. 12 พค 64

21 จ้างท าตรายาง 3 รายการ (สลก) 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 385.2 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 385.2 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1907 ลว. 17 พค 64

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ (สสพ.1) 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม 24738.4 ร้านสินสยาม 24738.4 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1909 ลว. 17 พค 64

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 39 รายการ (สคส) 57,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 56886.55 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 56886.55 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1908 ลว. 17 พค 64

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10 รายการ (สลก) 29,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 28846.13 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 28846.13 อยู่ในวงเงินงบประมาณ  2040 ลว. 27 พค 64

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9 รายการ (กค) 84,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 84166.2 ร้านอาทรพาณิชย์ 84166.2 อยู่ในวงเงินงบประมาณ  2041 ลว. 27 พค 64

26 ซ้ือวัสดุอบรม 3 รายการ (สสพ.2) 2,700.00 ว.119 นางลีลา อกอุน่ 2700 นางลีลา อกอุน่ 2700 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1166 ลว. 29 เมย.64

27 ซ้ือวัสดุอบรมระบบ ZOOM (สทส) 7,000.00 ว.119 ร้านอาทรพาณิชย์ 6984.96 ร้านอาทรพาณิชย์ 6984.96 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1910 ลว. 17 พค 64


