
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารที่ท าการของกรมฯ 5,498,000.00 5,498,000.00 e-bidding หจก.ยูเนี่ยนเปอร์เฟคท์ 5,237,152.75 หจก.ยูเนี่ยนเปอร์เฟคท์ 5,237,100.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 บจก. รักษาความปลอดภยั เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค 5,440,800.00 เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ส. 6/2565

บจก. สยามนคร 5,320,000.00 กรมฯ ก าหนดและ ลว. 29 ต.ค. 64

บจก. เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร์วิส 5,474,462.40 เสนอราคาต่ าสุด

บจก. รักษาความปลอดภยั เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วสิ 5,300,000.00 

บจก. ทรูวัน 5418454.32

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ (กพน) 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 59,599.00 ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 59,599.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4793 ลว.20 ตค. 64

3 ซ้ือวัสดุงานซ่อมส่วนกลาง 7 รายการ (กค) 30,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 30,751.80 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 30,751.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ  ลว.28 ตค. 64

4 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 2 อัตรา 132,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักด์ิ  สยาม 132,000.00 นายเกียรติศักด์ิ  สยาม 132,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ส.3/2565

ของส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 2 11,000.-/เดือน 11,000.-/เดือน 11,000.-/เดือน 44495

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 132,000.00 นายพภิพ หลายชูไทย 132,000.00 นายพภิพ หลายชูไทย 132,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ส.4/2565

11,000.-/เดือน 11,000.-/เดือน 11,000.-/เดือน 44495

5 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิัติหน้าที่ในการพฒันางาน 452,160.00 เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร ส่องสว่าง 452,160.00 นางสมจิตร ส่องสว่าง 452,160.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ส.5/2565

ของนายทะเบียนสหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ของ 37,680.-/เดือน 37,680.-/เดือน 37,680.-/เดือน 44495

กลุ่มบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน กรมส่งเสริมสหกรณ์

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

6 จ้างตัดหญ้ารอบบริเวณส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลีลา  อกอุน่ 24,000.00 นางลีลา  อกอุน่ 24,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/พเิศษ

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 2,000.-/เดือน 2,000.-/เดือน 2,000.-/เดือน 26 ต.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป
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7 งานเช่าระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1,893,900.00 1,893,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั 1,893,900.00 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 1,893,900.00 ตามกฎกระทรวง ก าหนด ส.1/2565

(Web conference) ประจ าปีงบประมาณ 2565 (มหาชน) (มหาชน) ใหจ้ดัจา้งจากรัฐวสิาหกจิ 26 ต.ค. 64

หรือนิติบุคคลที่มีหน่วยงาน

ของรัฐถือหุ้น

8 งานเช่าใช้อินเทอร์เน็ตและคู่สายส่ือสารของกรมส่งเสริม 3,300,000.00 3,260,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั 3,260,000.00 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 3,260,000.00 ตามกฎกระทรวง ก าหนด ส.2/2565

สหกรณ์ ประจ าปงีบประมาณ 2565 (มหาชน) (มหาชน) ใหจ้ดัจา้งจากรัฐวสิาหกจิ 26 ต.ค. 64

หรือนิติบุคคลที่มีหน่วยงาน

ของรัฐถือหุ้น

9 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ ์จ านวน 2 เคร่ือง 5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,700.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,700.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5928 ลว. 29 ต.ค. 64

10 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ ์จ านวน 2 เคร่ือง 5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,700.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,700.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 5928 ลว. 29 ต.ค. 64

11 จ้างเหมาบคุคลธรรมดาดูแลบ ารุงรักษาสวนหยอ่มภายใน 144,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัญจงค์ ประสงค์เสียง 144,000.00 น.ส.รัญจงค์ ประสงค์เสียง 144,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 7/2565 ลว. 29 ตุลาคม 64

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12,000/เดือน

12 จ้างเหมาบคุคลธรรมดาเพื่อดูแลและบ ารุงรักษาระบบ 444,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ สุดนิมิตร 222,000.00 นายอดิศักด์ิ สุดนิมิตร 222,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 8/2565 ลว. 29 ตุลาคม 64

สาธารณูปโภคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 2 ราย 222,000/ราย นายสุพรรณ ศรีกรม 222000 นายสุพรรณ ศรีกรม 222,000.00 9/2565 ลว. 29 ตุลาคม 64

18,500/เดือน/คน

13 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลบ ารุงรักษาสวนหย่อม 120,000.00 เจาะจง นายวิชัย แสงสว่าง 120,000.00 นายวิชัย แสงสว่าง 120,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ข้อตกลง

ในบริเวณส านักพฒันาและถ่ายทอดฯ เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ส.12/2565

สทส กรมฯ ก าหนด ลว 29 ต.ค. 64
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14 จา้งเหมาปฏบิัติงานธรุการสถาบันพัฒนาเคร่ืองจกัรกล 192,000.00 เจาะจง นายไพทรูย์ เอีย่มลอย 192,000.00 นายไพทรูย์ เอีย่มลอย 192,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ข้อตกลง

และพื้นที่สหกรณ์ เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ส.13/2565

สคส กรมฯ ก าหนด ลว 29 ต.ค. 64

15 จ้างดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 42,000.00 เจาะจง ห้างหุ้นส่วน เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 42,000.00 ห้างหุ้นส่วน เดอะสกาย ซิสเต็มส์ 42,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้าง

ศสท เฉพาะฯถกูต้องตามที่ 1/2565

กรมฯ ก าหนด ลว 27 ต.ค. 65

16 จ้างดูแลบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารงาน 98,000.00 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอโอไอ แอซโซซิเอชั่น 98,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โอโอไอ แอซโซซิเอชั่น 98,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้าง

ข้อมูลโคนมและโคเนื้อ เฉพาะฯถกูต้องตามที่ 2/2565

ศสท กรมฯ ก าหนด ลว 27 ต.ค. 65

17 จ้างดูแลบ ารุงรักษาการจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 498,000.00 เจาะจง บริษทั บซิโพเทนเชียล จ ากัด 498,000.00 บริษทั บซิโพเทนเชียล จ ากัด 498,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้าง

เฉพาะฯถกูต้องตามที่ 2/2565

ศสท กรมฯ ก าหนด ลว 27 ต.ค. 65

18 จา้งดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ หน้ากว้าง 160 ซม 173,400.00 เจาะจง บริษทั เทคโนโลย ี2004 จ ากดั 173,400.00 บริษัท เทคโนโลยี 2004 จ ากัด 173,400.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้าง

จ านวน 2 ชุด เฉพาะฯถกูต้องตามที่ 4/2565

ศสท กรมฯ ก าหนด ลว 27 ต.ค. 65

19 จ้างเหมาบริการต าแหน่งนายช่างโยธา 176,000.00 เจาะจง นายสมพงษ ์ธนเสริมสิน 176,000.00 นายสมพงษ ์ธนเสริมสิน 176,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ข้อตกลง

นายสมพงษ ์ ธนเสริมสิน เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ส.11/2565

กพน กรมฯ ก าหนด ลว 29 ต.ค. 64

20 จ้างเหมาบริการต าแหน่งนายช่างโยธา 176,000.00 เจาะจง นายสุพจน์  มลิวัลย์ 176,000.00 นายสุพจน์  มลิวัลย์ 176,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ข้อตกลง

นายสุพจน์  มลิวัลย์ เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ส.10/2565

กพน กรมฯ ก าหนด ลว 29 ต.ค. 64
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21 ซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการส าหรับเคร่ือง 190,000.00 เจาะจง บริษทั เอ็น พ ีคอนเน็ค จ ากัด 190,000.00 บริษัท เอน็ พ ีคอนเน็ค จ ากดั 190,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังซ้ือ

คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 50 ชุด เฉพาะฯถกูต้องตามที่ 242920

ศสท กรมฯ ก าหนด ลว 20 ต.ค. 64

22 ซ้ือชดุตรวจ ATK ชนิดทางน้ าลาย 136 ชดุ (กพก) 40,800.00 ว.115 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 29,104.00 บริษัท อาทรพาณิชย ์จ ากัด 29,104.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ  3045 ลว.19 ตค. 64

23 ซ้ือพวงมาลา 1 พวง วันปยิมหาราช 1,500.00 ว.119 ร้านดอกไม้พลอย 1,500.00 ร้านดอกไม้พลอย 1,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ  4865 ลว.26 ตค. 64

24 ซ้ือชุดตรวจ ATK ชนิดทางน้ าลาย 70 ชุด (สสพ.2) 21,000.00 ว.115 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 20,020.00 บริษัท อาทรพาณิชย ์จ ากัด 20,020.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2696 ลว. 20 ตค. 64


