
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารที่ท าการของกรมฯ 5,498,000.00 5,498,000.00 e-bidding บจก. รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น 5,250,000.00 บจก. รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น 4,812,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ส.8/2564

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 แอนด์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส 437,500.-/เดือน 30 ตค.63
(ต้ังแต่วันที่ 1 พย. 63 - 30 กย. 64) หจก. ยูเนี่ยนเปอร์เฟคท์ 5,469,607.85 

บจก. เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส 5,784,420.00 
บจก. รักษาความปลอดภยั เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค 5,431,200.00 

บจก. เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร์วิส 5,422,075.20 

2 เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ราชการ สพพ 1 4,601.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม 4,601.00 ร้านสินสยาม 4,601.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/2

ลว 22 ตค 63

3 ตรวจเช็คตามระยะทาง เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 7,897.74 เฉพาะเจาะจง บริษทั วรจักร์ยนต์ จ ากัด 7,898.74 บริษทั วรจักร์ยนต์ จ ากัด 7,898.74 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/3

ฮย 7894 กทม (ส านักถ่ายทอด) 28 ตค 63

4 จัดซ้ือน้ าด่ืม ป ี2564 48,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ ากัด 48,420.00 ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ ากัด 48,420.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ PO 7015337365

5 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารที่ท าการของกรมฯ

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 426,666.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร์วิส 426,666.00 บจก. เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร์วิส 132,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1/2564

(ต้ังแต่วันที่ 1 - 31 ตค. 63) 28 ตค.63

6 จา้งเหมาบุคคลธรรมดาเพือ่ดูแลและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ สุดนิมิตร 216,000.00 นายอดิศักด์ิ สุดนิมิตร 216,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ข้อตกลงที่ 5/2564

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 28 ตค 63

7 จา้งเหมาบุคคลธรรมดาเพือ่ดูแลและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ ศรีกรม 216,000.00 นายสุพรรณ ศรีกรม 216,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ข้อตกลงที่ 6/2564

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 28 ตค 63

8 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อดูแลและบ ารุงรักษาสวนหย่อม 144,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัญจงค์ ประสงค์เสียง 144,000.00 นางสาวรัญจงค์ ประสงค์เสียง 144,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ข้อตกลงที่ 7/2564

ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 28 ตค 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป
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9 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 2 อัตรา

1. นายเกียรติศักด์ิ  สยาม 132,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักด์ิ  สยาม 132,000.00 นายเกียรติศักด์ิ  สยาม 132,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2/2564

11,000.-/เดือน 11,000.-/เดือน 11,000.-/เดือน 44125

2. นายพภิพ หลายชูไทย 132,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพภิพ หลายชูไทย 132,000.00 นายพภิพ หลายชูไทย 132,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3/2564

11,000.-/เดือน 11,000.-/เดือน 11,000.-/เดือน 44125

10 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิัติหน้าที่ในการพฒันางาน 452,160.00 เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร ส่องสว่าง 434,576.00 นางสมจิตร ส่องสว่าง 434,576.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1/2563

ของนายทะเบียนสหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ของ 37,680.-/เดือน 37,680.-/เดือน 37,680.-/เดือน 43753

กลุ่มบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน กรมส่งเสริมสหกรณ์

11 ซ้ือหนังสือพมิพร์ายวนั ส านักงานเลขานุการกรม 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมสมรอบรู้ 400.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103.2/4746

44105
12 ซ้ือหนังสือพิมพ์รายวนัและวารสารไวบ้ริการความรู้ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 3,910.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 3,910.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103.2/4749

ในหอ้งสมุด   ประจ าป ี2564 44105
13 ซ้ือหนังสือพิมพ์รายวนั สถาบันพัฒนาเคร่ืองจกัรกล 440.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 400.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103.2/4753

และพื้นที่สหกรณ์ 44105
14 ซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร 2,640.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 2,000.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 2,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103.2/4751

และกลุ่มเกษตรกร 44105
15 ซ้ือหนังสือพมิพร์ายวัน กองแผนงาน 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103.2/4752

44105
16 ซ้ือหนงัสือพิมพ์รายวัน กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 750.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 720.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 720.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103.2/4748

ด้านวิชาการสหกรณ์ 44105
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17 ซ้ือหนังสือพมิพร์ายวัน ส านักพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,760.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,600.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103.2/4754
การสหกรณ์ 44105

18 ซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพ 220.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103.2/4750
มหานคร พื้นที่ 1 44105

19 ซ้ือหนังสือพมิพร์ายปกัษใ์หแ้ก่ผู้บริหาร 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 270.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 270.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1103.2/4747

44105

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19 รายกการ (กพน) 72,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 72,770.70 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 72,770.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5256 ลว.26ตค.63

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6 รายกการ (กพน) 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอดน ์อีควปิเม้นท์ 42,971.20 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอดน์ อีควิปเม้นท์ 42,971.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5253 ลว.26ตค.63

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ (สสพ.1) 8,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 8,067.80 ร้านอาทรพาณิชย์ 8,067.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5292 ลว.27ตค.63

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ (สสพ.2) 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 15,836.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 15,836.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5310 ลว.28ตค.63

24 จ้างท าตรายาง 19 รายการ (สสพ.1) 3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 3,145.80 ร้านอาทรพาณิชย์ 3,145.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5311 ลว.28ตค.63

25 ซ้ืออุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 1 รายการ (กพง) 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 5,350.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 5,350.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5335 ลว.30ตค.63

26 ซ้ือพวงมาลา 1 พวง (สสพ.1) 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสปนังา 1,500.00 ร้านสปนังา 1,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

27 ซ้ือวัสดุจัดนิทรรศการ 7 รายการ (สทส) 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 19,955.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 19,955.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5321 ลว.29ตค.63

28 ซ้ือพวงมาลา 1 พวง (สลก) 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้คุณพลอย 1,500.00 ร้านดอกไม้คุณพลอย 1,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

29 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลบ ารุงรักษาสวนหย่อม 120,000.00 เจาะจง นายวิชัย แสงสว่าง 120,000.00 นายวิชัย แสงสว่าง 120,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ 4/2564

ในบริเวณส านักพฒันาและถ่ายทอดฯ เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 27 ต.ค. 63

ศทส กรมฯ ก าหนด

30 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,000.00 เจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ กษ 1103/1

กพน เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว 21 ต.ค. 63

กรมฯ ก าหนด
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31 จัดซ้ือครุภณัฑ์เพื่อใช้ในงานกองทนุ กพส 90,000.00 เจาะจง ห้างหุ้นส่วน เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 90,000.00 ห้างหุ้นส่วน เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 90,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ 1/2564
กพน เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว 30 ต.ค. 63

กรมฯ ก าหนด
32 จา้งเหมาปฏบิัติงานธรุการสถาบันพัฒนาเคร่ืองจกัรกล 176,000.00 เจาะจง นายไพทรูย์ เอีย่มลอย 160,000.00 นายไพทรูย์ เอีย่มลอย 160,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ 10/2564

และพื้นที่สหกรณ์ เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว 30 ต.ค. 63
สคส กรมฯ ก าหนด

33 จ้างเหมาปฏบิติังานวิศวกรโยธาสถาบนัพฒันาเคร่ืองจักรกล 97,500.00 เจาะจง นายสายชล แซ่อึง้ 97,500.00 นายสายชล แซ่อึง้ 97,500.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ 9/2564
และพื้นที่สหกรณ์ เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว 30 ต.ค. 63
สคส กรมฯ ก าหนด


