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ในการซ้ือหรือจ้าง

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 27 เคร่ือง 1,380,000.00 e-bidding บริษัท ไตรเทพ พาณิชย์ 1,380,000.00 บริษัท ไตรเทพ พาณิชย์ 1,380,000.00 รายละเอียดคุณลักษณะ สัญญาเช่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ ากัด จ ากัด เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ส.19/2565

ส่วนกลาง กรมฯ ก าหนด ลว 12 พ.ย. 64

2 จ้างดูแลบ ารุงรักษาฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,000,000.00 998,873.00 e - bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอโอไอ แอซโซซิเอช่ัน 980,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอโอไอ แอซโซซิเอช่ัน 865,479.00 เป็นผู้เสนอราคารายต่ าสุดและ ส.16/2565

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริษัท เอสเอ็นเจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 999,000.00 เสนอรายละเอียดคุณลักษณะ 44510

และขอบเขตงานครบถ้วนถูกต้อง 

และเป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างดูแลและบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4,224,825.00 4,224,825.00 e - bidding บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด 4,202,960.00 บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด 3,926,118.00 เป็นผู้เสนอราคารายต่ าสุดและ ส.20/2565

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริษัท ซิสเต็ม เอส จ ากัด 4,220,000.00 เสนอรายละเอียดคุณลักษณะ 44522

และขอบเขตงานครบถ้วนถูกต้อง 

และเป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินงบประมาณ

4 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5016 ลว. 5 พ.ย. 64

5 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนตุลำคม 2564 ผู้บริหำร 1,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยเพ่ิมศักด์ิ สมรอบรู้ 150.00 นำยเพ่ิมศักด์ิ สมรอบรู้ 150.00 อยู่ในวงเงินงบประมำณ 5059 ลว. 11 พ.ย. 64

6 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนตุลำคม 2564 440.00 เฉพำะเจำะจง นำยเพ่ิมศักด์ิ สมรอบรู้ 360.00 นำยเพ่ิมศักด์ิ สมรอบรู้ 360.00 อยู่ในวงเงินงบประมำณ 5060 ลว. 11 พ.ย. 64

สถำบันพัฒนำเคร่ืองจักรกล

7 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,650.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.โอ.ดี ซัพพลำย 3,650.00 ร้ำน เอ.โอ.ดี ซัพพลำย 3,650.00 อยู่ในวงเงินงบประมำณ 5143 ลว. 12 พ.ย. 64

8 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนตุลำคม 2564 220.00 เฉพำะเจำะจง นำยเพ่ิมศักด์ิ สมรอบรู้ 180.00 นำยเพ่ิมศักด์ิ สมรอบรู้ 180.00 อยู่ในวงเงินงบประมำณ 5237 ลว. 18 พ.ย. 64

ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พ้ืนท่ี 1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป
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9 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รำยวันและวำรสำรไว้บริกำรควำมรู้ 12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเพ่ิมศักด์ิ สมรอบรู้ 1,923.00 นำยเพ่ิมศักด์ิ สมรอบรู้ 1,923.00 อยู่ในวงเงินงบประมำณ 5238 ลว. 18 พ.ย. 64

ในห้องสมุดประจ าเดือน ตุลาคม 2564

10 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนตุลาคม 2564 1,760.00 เฉพาะเจาะจง นายเพ่ิมศักด์ิ สมรอบรู้ 800.00 นายเพ่ิมศักด์ิ สมรอบรู้ 800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5239 ลว. 18 พ.ย. 64

ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

11 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนตุลาคม 2564 2,640.00 เฉพาะเจาะจง นายเพ่ิมศักด์ิ สมรอบรู้ 1,000.00 นายเพ่ิมศักด์ิ สมรอบรู้ 1,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5240 ลว. 18 พ.ย. 64

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

12 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสารและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) 13,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 13,150.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 13,150.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5373 ลว. 23 พ.ย. 64

13 จ้างซ่อมเก้าอ้ี (ลูกล้อช ารุด) 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,250.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,250.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5393 ลว. 25 พ.ย. 64

14 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 4,173.00 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จ ากัด 4,173.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5427 ลว. 29 พ.ย. 64

15 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,400.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 8,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5461 ลว. 30 พ.ย. 64

16 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยเบิกจ่ายเงินกองทุน 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5462 ลว. 30 พ.ย. 64

พัฒนาสหกรณ์

17 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 12,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 12,150.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 12,150.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5463 ลว. 30 พ.ย. 64

18 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook และเคร่ือง 5,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5468 ลว. 30 พ.ย. 64

คอมพิวเตอร์

19 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5465 ลว. 30 พ.ย. 64

20 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5466 ลว. 30 พ.ย. 64

21 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5467 ลว. 30 พ.ย. 64

22 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,600.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5469 ลว. 30 พ.ย. 64
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23 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ฮุนได ฮม 4130 กทม 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเค ออโต จ ากัด 13,296.89 บริษัท วีเค ออโต จ ากัด 13,296.89 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 5/2564

1 พย 64

24 จัดซ้ือน้ าด่ืม ปี 2565 เดือนตุลาคม 2564 61,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ ากัด 36,960.00 ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ ากัด 36,960.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/4407

ลว 28 กย 64

25 เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บ Web Hosting และ Domain ระบบ 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โอโอไอ แอซโซซิเอช่ัน 40,000.00 หจก.โอโอไอ แอซโซซิเอช่ัน 40,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังเช่า 1/65

Barcode 128 ลว 20 ตค 64

26 จ้างตัดข่าว ปี 2565 162,395.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควท จ ากัด 162,395.95 บริษัท อินโฟเควท จ ากัด 162,395.95 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 6/2565

ลว 2 พย 64

27 จ้างบ ารุงรักษาและดูแลการใช้งานระบบสารบรรณ 374,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟต์ไวบ์ จ ากัด 374,500.00 บริษัท ซอฟต์ไวบ์ จ ากัด 374,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 21/2565

อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2565 ลว 18 พย 64

28 จ้างบ ารุงรักษาระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซโพเทนเซียล จ ากัด 90,000.00 บริษัท บิซโพเทนเซียล จ ากัด 90,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 15/2565

และกลุ่มเกษตรกร ปี 2565 ลว 1 พย 64

29 จ้างดูแลบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงานครุภัณฑ์ 147,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 147,000.00 บริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 147,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 7/2565

ปี 2565 ลว 1 พย 64

30 จ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบเว๊บไซต์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 429,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอร์แพค ครีเอช่ัน จ ากัด 429,926.00 บริษัท คัลเลอร์แพค ครีเอช่ัน จ ากัด 429,926.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 13/2565

ปี 2564 ลว 1 พย 64

31 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูล 74,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โอโอไอ แอซโซซิเอช่ัน 74,900.00 หจก. โอโอไอ แอซโซซิเอช่ัน 74,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 12/2565

ฐานข้อมูลงบประมาณและขับเคล่ือนงานตามยุทธศาสตร์ ลว 1 พย 64

ปี 2565

32 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 75,970.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โอโอไอ แอซโซซิเอช่ัน 75,970.00 หจก. โอโอไอ แอซโซซิเอช่ัน 75,970.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 11/2565

ในองค์กร ปี 2565 ลว 1 พย 64
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33 จ้างดูแลและบ ารุงรักษาระบบ Mobile Application 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทรคอน (เว๊บไวต์) จ ากัด 75,000.00 บริษัท เทรคอน (เว๊บไวต์) จ ากัด 75,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 10/2565

ผ่าน Smartphone ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2565 ลว 1 พย 64

34 จ้างดูแลบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบ DPIS ปี 2565 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น พี เค เว๊บ จ ากัด 120,000.00 บริษัท เอ็น พี เค เว๊บ จ ากัด 120,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 9/2565

ลว 1 พย 64

35 จ้างบ ารุงรักษาระบบ E-Commerce ปี 2565 213,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 213,500.00 บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 213,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 8/2565

ลว 1 พย 64

36 จ้างบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธ์ิ 148,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนบบลา ดิจิตอล จ ากัด 148,500.00 บริษัท แนบบลา ดิจิตอล จ ากัด 148,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 16/2565

ในเขตนิคมสหกรณ์ ปี 2565 ลว 1 พย 64

37 ส่งรถยนต์ตรวจสภาพ 1 นก 9472 กทม (กพส) 2,017.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 2,017.49 บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 2,017.49 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/4

22 พย 64

38 งานเช่าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายและระบบเครือข่าย 1,899,500.00 1,899,504.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ ากัด 1,893,900.00 บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ ากัด 1,779,624.00 เป็นพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุ ส. 14/2565

ส่ือสารเพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (มหาชน) (มหาชน) ท่ีได้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างไว้ 44502

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็น       

ต้องท าการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ิมเติม 

39 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. 17/2565

พ.ศ. 2565 สงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ สงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ให้หน่วยงานจัดจ้างบริการ 44511

รักษาความปลอดภัยจาก

องค์การส่งเคราะห์ทหาร

ผ่านศึก
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40 จ้างประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจ 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิทธิ ไอเดีย จ ากัด 485,000.00 บริษัท อิทธิ ไอเดีย จ ากัด 485,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 24/2565

นโยบายพัฒนาสหกรณ์ผ่านส่ือออนไลน์ 44529

41 เช่าซอฟต์แวร์บริหารจัดการ ห้องประชุมทางไกลผ่าน 415,667.00 415,667.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด 415,630.80 บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด 415,630.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 25/2565

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ประจ าปี 44529

งบประมาณ พ.ศ. 2565

42 จ้างท าตรายาง 6 รายการ กทช. 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 984.40 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 984.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4766 ลว.1 พย. 64

43 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 11 รายการ สลก. 24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 23,907.55 ร้านอาทรพาณิชย์ 23,907.55 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5134 ลว.11 พย. 64

44 จ้างท าตรายาง 35 รายการ สสพ.2 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 5,863.60 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 5,863.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5135 ลว.11 พย. 64

45 จ้างท าตรายาง 10 รายการ กลุ่มพัสดุ 2,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 2,247.00 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 2,247.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5154 ลว.12 พย. 64

46 จ้างท าตรายาง 4 รายการ สลก. 1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 1,027.20 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 1,027.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5155 ลว.12 พย. 64

47 จ้างท าตรายาง 30 รายการ กพก. 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 5,478.40 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 5,478.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5380 ลว.24 พย. 64

48 จ้างท าตรายาง 11 รายการ สกส 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 2,375.40 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 2,375.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5156 ลว.12 พย. 64

49 จัดซ้ือครุภัณฑ์ 6 รายการ กพน. 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 180,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 180,000.00 เงิน กพส 5382 ลว.24 พย. 64

50 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ กค. 14,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 14,498.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 14,498.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5260 ลว.19 พย. 64

51 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ กพน. 70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 69,710.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 69,710.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5261 ลว.19 พย. 64

52 จ้างท าตรายาง 11 รายการ สนม 2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 2,589.40 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 2,589.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5262 ลว.19 พย. 64

53 จัดซ้ือซองเอกสารสีน้ าตาลไม่ขยายข้าง มีครุฑ ขนาด 12x16น้ิว กกจ. 10,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 10,015.20 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 10,015.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5263 ลว.19 พย. 64

54 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ กค. 24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 23,743.30 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 23,743.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5264 ลว.19 พย. 64

55 จ้างท าตรายาง 9 รายการ สทส. 2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 2,033.00 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 2,033.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5396 ลว.25 พย. 64

56 จ้างท าตรายาง 5 รายการ กค. 800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 770.40 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 770.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5397 ลว.25 พย. 64
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57 จ้างท าตรายาง 15 รายการ สนม 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 1,979.50 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 1,979.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5398 ลว.25 พย. 64

58 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 14 รายการ สลก. 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 8,631.69 ร้านอาทรพาณิชย์ 8,631.69 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5381 ลว.24 พย. 64

59 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กพน 24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 23,660.91 ร้านอาทรพาณิชย์ 23,660.91 เงิน กพส 5491 ลว.26 พย. 64

60 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ 350,000.00 เจาะจง บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า 350,000.00 บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า 350,000.00 รายละเอียดคุณลักษณะ ใบส่ังซ้ือ

หรือ LED ขาว-ด า จ านวน 25 เคร่ือง ซิสเท็ม จ ากัด ซิสเท็ม จ ากัด เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี 4/2565

ศทส กรมฯ ก าหนด ลว 18 พ.ย. 64

61 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน้สบุ๊ก 759,000.00 เจาะจง บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า 759,000.00 บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า 759,000.00 รายละเอียดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้าง

ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 17 เคร่ือง ซิสเท็ม จ ากัด ซิสเท็ม จ ากัด เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี 5/2565

ศทส กรมฯ ก าหนด ลว 18 พ.ย. 64

62 จัดซ้ือวัสดุอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ สทส 5,000.00 ว.119 ร้านอาทรพาณิชย์ 4,910.23 ร้านอาทรพาณิชย์ 4,910.23 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1595 ลว.10 พย. 64

63 จัดซ้ือกระเป๋าผ้าใส่เอกสารอบรม 200 ใบ สสพ.2 4,550.00 ว.119 ร้านอาทรพาณิชย์ 4,335.64 ร้านอาทรพาณิชย์ 4,335.64 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2637 ลว.19 พย. 64

64 จัดซ้ือแฟ้มเอกสารคอนดอร์ 35A 40แฟ้ม สทส. 1,500.00 ว.119 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,498.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,498.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2725 ลว.24 พย. 64


