
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1,380,000.00 bidding บริษัท เอ็มเอฟพีล้ิงค์ (ประเทศไทย) 1,380,000.00 บริษัท เอ็มเอฟพีล้ิงค์ (ประเทศไทย) 1,380,000.00 รายละเอียดคุณลักษณะ ส.13/2564

จ านวน 26 เคร่ือง จ ากัด จ ากัด เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว. 4 พ.ย. 63
ส่วนกลาง กรมฯ ก าหนด

2 จ้างถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่มวาระการประชุม 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 2,487.10 ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 2,487.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/12
คพช. 3/2563 12 พย 63

3 จ้างตัดข่าวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ปี 2564 162,395.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควท จ ากัด 162,395.95 บริษัท อินโฟเควท จ ากัด 162,395.95 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 2/2564

3 พย 63

4 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ ปี 2564 160,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 160,600.00 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 160,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ สัญญา ส.15/2564

11 พย 63

5 จ้างเหมาดูแลรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ปี 2564 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เตียวฮงสีลม จ ากัด 128,400.00 บริษัท เตียวฮงสีลม จ ากัด 128,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 8/2564

5 พย 63

6 จ้างซ่อมบ ารุงรักษา รถยนต์โตโยต้า 1กส-2278 กทม 3,587.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 3,587.35 บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 3,587.35 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/11

12 พย 63

7 จ้างดูแลบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการ 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด 51,000.00 บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด 51,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 5/2564

โครงการของกรม ปี 2564 3 พย 63

8 จ้างดูแลบ ารุงรักษษโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสาร 75,970.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอโอไอ แอซโซซิเอช่ัน 75,970.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอโอไอ แอซโซซิเอช่ัน 75,970.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 13/2564

อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร ปี 2564 11 พย 63

9 จ้างดูแลบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบ DPIS ปี 2564 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเค เว็บ จ ากัด 120,000.00 บริษัท เอ็นพีเค เว็บ จ ากัด 120,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 12/2564

11 พย 63

10 จ้างดูแลบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารจัดการ 74,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอโอไอ แอซโซซิเอช่ัน 74,900.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอโอไอ แอซโซซิเอช่ัน 74,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 14/2564

ฐานข้อมูลงบประมาณและขับเคล่ือนงานตามยุทธศาสตร์ 11 พย 63

ปี 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป
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11 จ้างดูแลบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบเว็บไซต์ของกรม 425,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอร์ แพค ครีเอช่ัน จ ากัด 425,860.00 บริษัท คัลเลอร์ แพค ครีเอช่ัน จ ากัด 425,860.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 10/2564
ปี 2564 9 พย 63

12 จ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด 90,000.00 บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด 90,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 4/2564
และกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 3 พย 63

13 จ้างดูแลและบ ารุงรักษาระบบ E-Commerce 213,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-อินดัสทรี จ ากัด 213,500.00 บริษัท อี-อินดัสทรี จ ากัด 213,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 7/2564
ปี 2564 4 พย 63

14 จ้างบ ารุงรักษาและดูแลการใช้งานระบบงานสารบรรณ 374,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟต์ไวบ์ จ ากัด 374,500.00 บริษัท ซอฟต์ไวบ์ จ ากัด 374,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 15/2564
อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 13 พย 63

15 งานเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและคู่สายส่ือสารข้อมูล 3,300,000.00 3,260,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 3,260,000.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 3,260,000.00 ตามกฎกระทรวง ก าหนด 11/2564

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ (มหาชน) (มหาชน) ให้จัดจ้างจากรัฐวิสาหกิจ 44138

พ.ศ. 2564 หรือนิติบุคคลท่ีมีหน่วยงาน

ของรัฐถือหุ้น

16 งานเช่าระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1,893,900.00 1,893,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 1,893,900.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 1,893,900.00 ตามกฎกระทรวง ก าหนด 12/2564

(Web Conference) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (มหาชน) (มหาชน) ให้จัดจ้างจากรัฐวิสาหกิจ 44138

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือนิติบุคคลท่ีมีหน่วยงาน

ของรัฐถือหุ้น

17 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ 5,214,552.00 5,214,552.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ 5,214,552.00 ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ 5,214,552.00 ตามกฎกระทรวง ก าหนด ส. 14/2564

พ.ศ. 2564 สงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ สงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ให้หน่วยงานจัดจ้างบริการ 44144

รักษาความปลอดภัยจาก

องค์การส่งเคราะห์ทหาร

ผ่านศึก
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18 งานเช่าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายและระบบเครือข่าย 2,107,100.00 1,899,504.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ ากัด 1,899,504.00 บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ ากัด 1,899,504.00 เป็นพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุ ส. 16/2564

ส่ือสารเพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (มหาชน) (มหาชน) ท่ีได้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างไว้ 44147

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็น       

ต้องท าการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ิมเติม 

19 จ้างประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาลเพ่ือสร้างความ 3,000,000.00 3,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 3,000,000.00 บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 3,000,000.00 ตามกฎกระทรวง ก าหนด ส. 17/2564

เข้มแข็งในระบบสหกรณ์ผ่านส่ือโทรทัศน์ ให้จัดจ้างจากรัฐวิสาหกิจ 44152

หรือนิติบุคคลท่ีมีหน่วยงาน

ของรัฐถือหุ้น

20 จ้างซ่อมบ ารุงรักษา รถยนต์โตโยต้า 1กส-2278 กทม 3,857.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 3,857.35 บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 3,857.35 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/11

12 พย 63

21 จ้างซ่อมบ ารุงรักษา รถยนต์โตโยต้า ฎฎ-2638 กทม 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 7,204.95 บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 7,204.95 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/14

16 พย 63
22 ซ้ือวัสดุส านักงาน Drum Fuji 1 กล่อง (กพน) 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 5,831.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 5,831.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5419 ลว.4พย.63
23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6 รายการ  (กพร) 20,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 20,351.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 20,351.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5418 ลว.4พย.63
24 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ (กพน) 8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 4,173.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 4,173.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5415 ลว.4พย.63

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 4,226.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 4,226.50 
25 จ้างท าตรายาง 4 รายการ (กพน) 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 588.50 ร้านอาทรพาณิชย์ 588.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5416 ลว.4พย.63
26 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ (กทช) 7,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 7,757.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 7,757.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5417 ลว.4พย.63
27 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 24 รายการ (กพน) 53,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 53,003.52 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 53,003.52 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5442 ลว.5พย.63

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ (กพน) 62,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 61,557.10 หจก. เอ็น.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ 61,557.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5441 ลว.5พย.63
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 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ (กพน) 53,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 61,557.10 ร้านอาทรพาณิชย์ 61,557.10 เงิน กพส. 5523 ลว.10พย.63

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 28 รายการ (สนม) 43,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 43,133.84 ร้านอาทรพาณิชย์ 43,133.84 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5522 ลว.10พย.63

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ (สลก) 23,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 29,216.35 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 29,216.35 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5506 ลว.18พย.63

32 ซ้ือวัสดุจัดนิทรรศการ จ านวน 12 รายการ (สทส) 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 39,996.60 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 39,996.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5534 ลว.11พย.63

33 ซ้ือวัสดุโครงการประชุม 2 รายการ (กผง) 4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 2,568.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 2,568.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ (สสพ.1) 9,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 5,885.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 5,885.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5607 ลว 16พย.63

ร้านสินสยาม 3,905.50 ร้านสินสยาม 3,905.50 

35 จ้างท าตรายาง 11 รายการ (สลก) 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,448.78 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,448.78 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5633 ลว 17พย.63

36 จ้างท าตรายาง 12 รายการ (กค) 1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,605.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,605.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5634 ลว 17พย.63

37 จ้างท าตรายาง 2 รายการ (สลก) 800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 706.20 ร้านอาทรพาณิชย์ 706.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5811 ลว 27พย.63

38 ซ้ือวัสดุโครงการประชุม 2 รายการ (สลก) 4,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,550.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,550.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119
39 จ้างดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ี 42,000.00 เจาะจง บริษัท สมาร์ทพร้ินท์ฯ จ ากัด 42,000.00 บริษัท สมาร์ทพร้ินท์ฯ จ ากัด 42,000.00 รายละเอียดคุณลักษณะ 6/2564

ของรัฐ เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว. 5 พ.ย. 63
ศทส กรมฯ ก าหนด

40 จ้างดูแลบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหาร 98,000.00 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอโอไอ 98,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอโอไอ 98,000.00 รายละเอียดคุณลักษณะ 10/2564
งานข้อมูลโคนมและโคเน้ือ แอซโซซิเอช่ัน แอซโซซิเอช่ัน เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว. 9 พ.ย. 63
ศทส กรมฯ ก าหนด

41 จ้างดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองพืมพ์ภาพขนาดใหญ่ 173,340.00 เจาะจง บริษัท เทคโนโลยี 2004 จ ากัด 173,340.00 บริษัท เทคโนโลยี 2004 จ ากัด 173,340.00 รายละเอียดคุณลักษณะ 9/2564

หน้ากว้าง 160 ซม. จ านวน 2 ชุด เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว. 3 พ.ย. 63

ศทส กรมฯ ก าหนด



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

42 จ้างดูแลบ ารุงรักษาการจัดท าฐานข้อมูลทะเบียน 498,000.00 เจาะจง บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด 498,000.00 บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด 498,000.00 รายละเอียดคุณลักษณะ 3/2564

สมาชิกกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว. 3 พ.ย. 63

ศทส กรมฯ ก าหนด

43 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 1,800.00 เจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103/5

กลุ่มผู้ทรงฯ เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว 3 พ.ย. 63

กรมฯ ก าหนด

44 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ HP 2,000.00 เจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,000.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103/7

ตรวสอบภายใน เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว 3 พ.ย. 63

กรมฯ ก าหนด

45 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ HP 1,800.00 เจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103/10

สนม เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว 9 พ.ย. 63

กรมฯ ก าหนด

46 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ HP 400G1 1,300.00 เจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,300.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103/9

กพน เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว 5 พ.ย. 63

กรมฯ ก าหนด

47 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,800.00 เจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103/8

กองแผนงาน เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว 3 พ.ย. 63

กรมฯ ก าหนด

48 จัดซ้ือครุภัณฑ์ 4 รายการ 80,000.00 เจาะจง ห้างหุ้นส่วน เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 80,000.00 ห้างหุ้นส่วน เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 80,000.00 รายละเอียดคุณลักษณะ 2/2564

กพน เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว 12 พ.ย. 63

กรมฯ ก าหนด



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

49 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer 3,500.00 เจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,500.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103/15

กพน เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว 17 พ.ย. 63

กรมฯ ก าหนด

50 จ้างซ่อมเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น 1,300.00 เจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,300.00 รายละเอียดคุณลักษณะ กษ 1103/17

กค เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ลว 30 พ.ย. 63

กรมฯ ก าหนด


