
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างปรับปรุงหอ้งน ้าภายในอาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,902,000.00 e-bidding หา้งหุน้ส่วนจ้ากัด ฉันธไมตรี วศิวกรรม 3,591,000.00 บริษัท เมกา อาร์คิเทคท์ จ้ากัด 3,210,000.00 เป็นผู้เสนอราคารายต ้าสุดและ ส.27/2564

อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวดัสารพระยา ห้างหุ้นส่วนจา้กัด เบญจวรรณพาณิชย์ 3,693,000.00 เสนอรายละเอียดคุณลักษณะ 2 ก.ย. 64

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แหง่ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ ง 3,595,000.00 และขอบเขตงานครบถ้วนถูกต้อง 

หา้งหุน้ส่วนจา้กดั วฒิุกร เทรดดิ ง 3,536,000.00 และเป็นราคาที อยู่ในวงเงินงบประมาณ

บริษัท ซิตี  เทค เอ็นจิเนียริ ง จา้กัด ไม่ผ่านการพิจารณา

บริษทั โอเบ เอ็นจิเนียริ ง จ้ากัด 3,340,000.00 

บริษทั อาชว์บดินฑณ์ุ จ้ากัด 3,842,000.00 

บริษทั เอส.เอส. ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากดั 3,388,900.00 

บริษทั เดสพาซีโต บลู จ้ากัด ไม่ผ่านการพิจารณา

บริษัท เอส.เจ.เอ แมนเนจเม้นต์ จา้กัด 3,520,000.00 

บริษัท จ้าเป็นต้องก่อสร้าง จ้ากัด 3,933,330.00 

บริษัท อินเตอร์เทค อิเล็คทริคแอนด์บิ ลด์ จ้ากัด 3,435,000.00 

บริษทั กจิการร่วมค้า บีบี แอนด์ วาย จ้ากดั 3,274,800.00 

บริษทั เมกา อาร์คิเทคท ์จ้ากัด 3,210,000.00 

ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด เอสพีไอโครสโคพ 3,850,000.00 

บริษทั สองสนาม จ้ากัด 3,430,000.00 

บริษทั หลังคา 99 จ้ากัด 3,268,000.00 

บริษทั เพชรตั งใจ จ้ากัด 3,552,400.00 

บริษัท เดโม ดีเวลล็อปเม้นท์ จ้ากัด 3,883,000.00 

บริษทั ไฟร์ เอทตี ทรี จ้ากัด 3,789,980.00 

บริษัท เอส.เอน็.พ.ีคอน แอนด์ บิลด์ จ้ากดั 3,750,000.00 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป
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2 จ้างท าโล่รางวัล และประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพทุธมณฑลถ้วยรางวัล 21,000.00 ร้านพทุธมณฑลถ้วยรางวัล 21,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 93/2564

ลว 6 กย 64

3 จดัท าเอกสารแนวทางการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม 13,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ลีโอซ่า จ ากัด 13,140.00 บริษทั ลีโอซ่า จ ากัด 13,140.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 102/2564

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2564/2565 ลว 9 กย 64

4 จ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณ (กพส.) 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภษูาภณัฑ์ 3,720.00 ร้านภษูาภณัฑ์ 3,720.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/41

ลว 13 กย 64

5 จัดพมิพคู่์มือการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อฑตยา จ ากัด 150,000.00 บริษทั อฑตยา จ ากัด 150,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 103/2564

10 กย 64

6 จ้างท ากรอบประกาศนียบตัร 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพทุธมณฑลถ้วยรางวัล 600.00 ร้านพทุธมณฑลถ้วยรางวัล 600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/42

17 กย 64

7 จา้งท าโล่นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการ 40,767.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชาโต เดอ อาร์ต จ ากัด 40,747.00 บริษทั ชาโต เดอ อาร์ต จ ากดั 40,747.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 94/2564

ดีเด่นประจ าป ี2564 6 กย 64

8 จ้างท าปา้ยสต๊ิกเกอร์ติดอผ่นอคิลิคท าเนียบผู้อ านวยการ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/44

17 กย 64

9 จ้างท าโล่รางวัลและกรอบประกาศนียบตัร 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพทุธมณฑลถ้วยรางวัล 30,000.00 ร้านพทุธมณฑลถ้วยรางวัล 30,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 114/2564

17 กย 64

10 จา้งถ่ายเอกสารและจดัท ารูปเล่มวาระการประชุม คพช 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 5,491.00 ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 5,491.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/45

คร้ังที่ 3/2564 20 กย 64

11 จ้างท าโล่รางวลัเพือ่มอบให้กับหน่วยงานทีจ่ัดท าคลิป 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รางวัลไทย จ ากัด 6,955.00 บริษทั รางวัลไทย จ ากัด 6,955.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/43

VTR 17 กย 64

12 จ้างท าโล่รางวัล จ านวน 7 โล่ 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 10,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 10,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 116/2564

21 กย 64
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13 จ้างตัดสต๊ิกเกอร์ปา้ยชื่อ 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/46

28 กย 64

14 จ้างท าโล่รางวัล 14,124.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองไทยถ้วยรางวัล 14,124.00 หจก.เมืองไทยถ้วยรางวัล 14,124.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง  115/2564

17 กย 64

15 จัดท าคู่มือสมาชิกสหกรณ์นักเรียน 400,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร่วมมิตรการค้า 353,956.00 หจก.ร่วมมิตรการค้า 353,956.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 113/2564

16 กย 64

16 จ้างท าส่ือการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ในโรงเรียน 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 40,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 40,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 119/2564

27 กย 64

17 จ้างตกแต่งสถานที่เนื่องในวันสถาปนากรมฯ 123,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 33,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 33,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 120/2564

242797 นายทศพล เจริญสุขใส 90,000.00 นายทศพล เจริญสุขใส 90,000.00 ใบส่ังจา้ง 121/2564

28 กย 64

18 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟา้ภายในอาคาร 20,000,000.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้นครหลวง 20,000,000.00 การไฟฟา้นครหลวง 20,000,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ สัญญาเลขที่ ส.29/2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 27 กันยายน 2564

ส่วนกลาง กรมฯ ก าหนด

19 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อปรับปรุงระบบภาพ 490,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชนิเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 490,000.00 บริษัท ชินเทค (ประเทศไทย) จ ากัด 490,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ สัญญาเลขที่ ส.28/2564

และเสียงหอ้งประชุม 226 เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 10 กันยายน 2564

ส่วนกลาง กรมฯ ก าหนด

20 ซ้ือครุภณัฑ์เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 8 ตัว 28,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 28,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 28,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2564

กคร. เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 1 กันยายน 2564

กรมฯ ก าหนด
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21 ซ้ือครุภณัฑ์เก้าอีส้ านักงานแบบมีล้อเล่ือน 63,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 63,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 63,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2564

จ านวน 18 ตัว เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 1 กันยายน 2564

สลก. กรมฯ ก าหนด

22 ซ้ือครุภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 93,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 93,200.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 93,200.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2564

กกจ. เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 2 กันยายน 2564

กรมฯ ก าหนด

23 ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ TV LED 8,900.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 8,900.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 8,900.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ หนังสือรับราคา

จ านวน 1 เคร่ือง เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ที่กษ 1103/39

กพน. กรมฯ ก าหนด ลว. 1 กันยายน 2564

24 ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ TV LED 8,900.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 8,900.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 8,900.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ หนังสือรับราคา

จ านวน 1 เคร่ือง เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ที่กษ 1103/40

กพก. กรมฯ ก าหนด ลว. 2 กันยายน 2564

25 ซ้ือครุภณัฑ์ตู้รางเล่ือนระบบพวงมาลัย 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กาญจนชาติ จ ากัด 350,000.00 บริษทั กาญจนชาติ จ ากัด 350,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2564

จ านวน 1 ชุด เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 3 กันยายน 2564

กพน. กรมฯ ก าหนด

26 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะท างาน 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ 100,000.00 บริษทั ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ 100,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2564

จ านวน 10 ตัว สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 3 กันยายน 2564

พื้นที่ 2 กรมฯ ก าหนด

27 ซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวรณ ชั้น 3 และ พืน้ที่ อื่นๆ 68,600.00 เฉพาะเจาะจง นายภาคภมูิ วิสุทธิสระ 68,600.00 นายภาคภมูิ วิสุทธิสระ 68,600.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้างเลขที่ 92/2564

อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 3 กันยายน 2564

กค. กรมฯ ก าหนด



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

28 ซื อครุภัณฑ์เครื องปรับอากาศ ขนาด 36,000 btu 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนสรณ์ วิศวกรรม 46,000.00 บริษทั ธนสรณ์ วิศวกรรม 46,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบสั งซื อเลขที  26/2564

จ านวน 1 เคร่ือง เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 23 กันยายน 2564

ตรวจสอบภายใน กรมฯ ก าหนด

29 จ้างปรับปรุงทางเดินด้านหลังอาคารฝึกอบรม 241,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมโน อยูว่ัฒนา 241,000.00 นายมโน อยูว่ัฒนา 241,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้างเลขที ่118/2564

ส่วนกลางส านกัพัฒนาและถ่ายอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 27 กันยายน 2564

สทส. กรมฯ ก าหนด

30 จา้งปรับปรุงหอ้งผู้ทรงคุณวุฒิ ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 170,800.00 เฉพาะเจาะจง นายภาคภมูิ วิสุทธิสระ 170,800.00 นายภาคภมูิ วิสุทธิสระ 170,800.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้างเลขที ่170/2564

(คร้ังที่ 2) เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 23 กันยายน 2564

ส่วนกลาง กรมฯ ก าหนด

31 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 76,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 76,600.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 76,600.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2564

พื้นที่ 1 เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 27 กันยายน 2564

กรมฯ ก าหนด

32 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 76,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 76,600.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 76,600.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2564

พื้นที่ 2 เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 27 กันยายน 2564

กรมฯ ก าหนด

33 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 41,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 41,500.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 41,500.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2564

พื้นที่ 2 เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 16 กันยายน 2564

กองแผนงาน กรมฯ ก าหนด

34 จา้งซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานรองอธบิดี อาคาร 1 ชั้น 6 28,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธนัฐกร ถาวรานุรักษ์ 28,700.00 นายธนัฐกร ถาวรานุรักษ์ 28,700.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้างเลขที ่107/2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 10 กันยายน 2564

ส่วนกลาง กรมฯ ก าหนด



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

35 จา้งซ่อมแซมหอ้งผู้อ านวยการกองพฒันาสหกรณ์ 85,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนัฐกร ถาวรานุรักษ์ 85,000.00 นายธนัฐกร ถาวรานุรักษ์ 85,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้างเลขที ่105/2564

ภาคการเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร เฉพาะฯถกูต้องตามที่ ลว. 10 กันยายน 2564

ส่วนกลาง กรมฯ ก าหนด

36 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3455 ลว. 2 ก.ย. 64

37 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 8,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 8,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3464 ลว. 2 ก.ย. 64

38 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 25,840.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 25,840.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 25,840.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3472 ลว. 2 ก.ย. 64

39 จา้งล้างเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองฟอกอากาศ 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 3,103.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 3,103.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3477 ลว. 2 ก.ย. 64

40 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3482 ลว. 2 ก.ย. 64

41 จ้างตัดแต่งกิง่ไม้ พร้อมขนยา้ย บริเวณด้านหนา้ส านกั 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายส ารวย ศรีงาม 4,500.00 นายส ารวย ศรีงาม 4,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3447 ลว. 2 ก.ย. 64

พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

42 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3448 ลว. 2 กย. 64

43 จดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนสิงหาคม 2564 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 420.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 420.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3513 ลว. 3 ก.ย. 64

ส านักงานเลขานุการกรม

44 จดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนสิงหาคม 2564 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3514 ลว. 3 ก.ย. 64

ผู้บริหารฯ

45 จดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนสิงหาคม 2564 1,760.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,680.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,680.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3516 ลว. 3 ก.ย. 64

ส านักถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

46 จดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนสิงหาคม 2564 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 225.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 225.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3517 ลว. 3 ก.ย. 64

กองแผนงาน

47 จดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนสิงหาคม 2564 440.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 420.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 420.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3518 ลว. 3 ก.ย. 64

สถาบันพัฒนาเคร่ืองจักรกลและพืน้ทีส่หกรณ์



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

48 จดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนสิงหาคม 2564 2,640.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 2,100.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 2,100.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3519 ลว. 3 ก.ย. 64

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

49 จดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนสิงหาคม 2564 220.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 210.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 210.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3520 ลว. 3 ก.ย. 64

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 1

50 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์รายวนัและวารสารไวบ้ริการความรู้ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 3,946.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 3,946.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3521 ลว. 3 ก.ย. 64

ในหอ้งสมุด ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

51 จ้างล้างและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากัด 3,210.00 บริษัท ธรสรณ์วศิวรรม จ ากัด 3,210.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3561 ลว. 6 ก.ย. 64

52 จ้างซ่อมเสาธงใหญ ่หน้าส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางลีลา อกอุน่ 3,500.00 นางลีลา อกอุน่ 3,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3581 ลว. 6 ก.ย. 64

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

53 จดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนสิงหาคม 2564 750.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 750.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 750.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3589 ลว. 7 ก.ย. 64

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชีย่วชาญด้านวิชาการสหกรณ์

54 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3609 ลว. 7 ก.ย. 64

(โดยใช้เงินกองทนุพฒันาสหกรณ์)

55 จา้งซ่อมแซมหอ้งผู้อ านวยการกองพฒันาสหกรณ์ 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 12,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 12,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3628 ลว. 7 ก.ย. 64

ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

56 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,350.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,350.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3629 ลว. 7 ก.ย. 64

57 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ชนิดกระเปา๋หิ้ว 14,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 14,600.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 14,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3630 ลว. 7 ก.ย. 64

58 จ้างซ่อมเก้าอีส้ านักงาน 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,700.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,700.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3631 ลว. 7 ก.ย. 64

59 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 23,968.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากัด 23,968.00 บริษัท ธรสรณ์วศิวรรม จ ากัด 23,968.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3642 ลว. 7 ก.ย. 64

60 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากัด 10,486.00 บริษัท ธรสรณ์วศิวรรม จ ากัด 10,486.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3643 ลว. 7 ก.ย. 64

61 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3791 ลว. 13 ก.ย. 64

62 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,905.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 3,905.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 3,905.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3780 ลว. 13 ก.ย. 64
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63 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากัด 1,498.00 บริษัท ธรสรณ์วศิวรรม จ ากัด 1,498.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3790 ลว. 13 ก.ย. 64

64 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 7,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3826 ลว. 14 ก.ย. 64

65 จ้างซ่อมและล้างเคร่ืองปรับอากศ 16,371.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากัด 16,371.00 บริษัท ธรสรณ์วศิวรรม จ ากัด 16,371.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3827 ลว. 14 ก.ย. 64

66 จ้างท าปา้ยอกัษรติดหอ้งประชุม ณ อาคารกองพฒันา 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 12,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 12,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3824 ลว. 14 ก.ย. 64

ระบบสนับสนุนการสหกรณ์

67 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากัด 1,498.00 บริษัท ธรสรณ์วศิวรรม จ ากัด 1,498.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3878 ลว. 16 ก.ย. 64

68 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 19,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 19,750.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 19,750.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4105 ลว. 21 ก.ย. 64

69 จา้งซ่อมท าสีป้ายชื่อตัวอักษร "กรมส่งเสริมสหกรณ์" 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 35,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 35,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4163 ลว. 22 ก.ย. 64

ด้านหน้าอาคาร 1 ชั้น 3

70 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4164 ลว. 22 ก.ย. 64

71 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 9,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,950.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,950.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4302 ลว. 27 ก.ย. 64

72 จ้างเหมาทาสีตีเส้นจราจร และป้ายสัญลักษณ์บริเวณ 34,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 34,400.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 34,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4315 ลว. 27 ก.ย. 64

กรมส่งเสริมสหกรณ์

73 จ้างท าปา้ยไวนิลและปา้ยสติกเกอร์ 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 22,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 22,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4379 ลว. 28 ก.ย. 64

74 จ้างซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4467 ลว. 29 ก.ย. 64

75 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากัด 2,889.00 บริษัท ธรสรณ์วศิวรรม จ ากัด 2,889.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4481 ลว. 29 ก.ย. 64

76 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 8,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรสรณ์วิศวรรม จ ากัด 8,239.00 บริษัท ธรสรณ์วศิวรรม จ ากัด 8,239.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4482 ลว. 29 ก.ย. 64

77 จดัซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนกนัยายน 2564 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4526 ลว. 30 ก.ย. 64

ผู้บริหารฯ 

78 จดัซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนกนัยายน 2564 440.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 440.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 440.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4527 ลว. 30 ก.ย. 64

สถาบันพัฒนาเคร่ืองจักรกลและพืน้ทีส่หกรณ์

79 จดัซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนกนัยายน 2564 2,640.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 2,200.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 2,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4528 ลว. 30 ก.ย. 64



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

กองพฒันาสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

80 จดัซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนกนัยายน 2564 220.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 220.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 220.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4529 ลว. 30 ก.ย. 64

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 1

81 จดัซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนกนัยายน 2564 750.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 750.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 750.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4530 ลว. 30 ก.ย. 64

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชีย่วชาญด้านวิชาการสหกรณ์

82 จดัซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนกนัยายน 2564 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 440.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 440.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4531 ลว. 30 ก.ย. 64

ส านักงานเลขานุการกรม

83 จดัซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนกนัยายน 2564 1,760.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,760.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,760.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4532 ลว. 30 ก.ย. 64

ส านักพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์

84 จดัซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนกนัยายน 2564 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4533 ลว. 30 ก.ย. 64

กองแผนงาน

85 จา้งจดัซ้ือหนังสือพิมพ์รายวนัและวารสารไวบ้ริการ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 4,066.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 4,066.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4534 ลว. 30 ก.ย. 64

ความรู้ในหอ้งสมดุ ประจ าเดือนกนัยายน 2564

86 จา้งเหมาดูแลก าจดัปลวก มด แมลงสาบ หนูและยงุ 99,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สยามธุรภณัฑ์ 8,300.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามธุรภณัฑ์ 8,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4569 ลว. 30 ก.ย. 64

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือนกนัยายน

2564

87 จ้างประชาสัมพันธ์กจิกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และขยาย 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาฟเตอร์ เฮาส์ ปาร์ต้ี จ ากัด 487,000.00 บริษัท อาฟเตอร์ เฮาส์ ปาร์ต้ี จ ากัด 487,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 95/2564

ช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนม 44445

88 จา้งประชาสัมพันธก์ลุ่มอาชีพผ้าทอมือในสังกัดสหกรณ์ 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟทีว ี(ประเทศไทย) จ ากดั 492,200.00 บริษัท เอฟทีว ี(ประเทศไทย) จ ากัด 492,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 100/2564

ของจังหวัดสงขลา 44446

89 จา้งประชาสัมพันธก์ลุ่มอาชีพผ้าทอมือในสังกัดสหกรณ์ 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟทีว ี(ประเทศไทย) จ ากดั 492,200.00 บริษัท เอฟทีว ี(ประเทศไทย) จ ากัด 492,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 96/2564

ของจังหวัดสกลนคร 44445
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90 จ้างประชาสัมพนัธ์การขับเคล่ือนนโยบายการส่งเสริม 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่น มลัติมเีดีย กรุ๊ป จ ากดั 494,900.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 494,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 97/2564

เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (มหาชน) (มหาชน) 44445

91 จ้างประชาสัมพนัธ์การขับเคล่ือนนโยบายการส่งเสริม 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพธรุกจิ มีเดีย จ ากดั 492,628.00 บริษัท กรุงเทพธรุกิจ มีเดีย จ ากัด 492,628.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 98/2564

สมาชิกสหกรณ์ผลิตผักปลอดภัย/ผักอินทรีย์ ให้ได้ 44445

มาตรฐาน GAP/GMP

92 จ้างประชาสัมพนัธน์โยบายการส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ช านาญการ จ ากัด 400,000.00 บริษทั ช านาญการ จ ากัด 400,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 109/2564

ให้มคีวามเขม้แขง็ผ่านหนังสือพิมพ์และส่ือออนไลน์ 44453

93 จา้งประชาสัมพันธน์โยบายการส่งเสริมและพัฒนาให้มี 2,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน) 2,000,000.00 บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 2,000,000.00 มีคุณสมบัติโดยตรงเพยีง ส.30/2564

ความเข้มแข็งผ่านส่ือโทรทศัน์ รายเดียว 44466

94 จ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบบริหารเงินกองทนุ ประจ าปี 444,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คลาวด์เทร่า จ ากัด 444,000.00 บริษทั คลาวด์เทร่า จ ากัด 444,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 122/2564

งบประมาณ พ.ศ. 2565 44469

95 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4590 ลว. 30 ก.ย. 64

96 ซ้ือวัสดุ 13 รายการ (กพร) 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 4,687.67 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 4,687.67 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3432 ลว.1 กย. 64

97 ซ้ือวัสดุ 12 รายการ (กพก) 62,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 62,375.65 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 62,375.65 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3622 ลว.7 กย. 64

98 ซ้ือวัสดุ 2 รายการ (กตน) 16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 15,915.18 ร้านอาทรพาณิชย์ 15,915.18 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3625 ลว.7 กย. 64

99 ซ้ือวัสดุ 4 รายการ (กค) 24,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 24,423.82 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 24,423.82 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3623 ลว.7 กย. 64

100 ซ้ือวัสดุ 6 รายการ (สลก) 4,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 4,028.55 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 4,028.55 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3627 ลว.7 กย. 64

101 ซ้ือวัสดุ 8 รายการ (กค) 45,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 45,047.00 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 45,047.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3626 ลว.7 กย. 64

102 ซ้ือวัสดุ 15 รายการ (กค) 183,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 182,039.10 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 182,039.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3624 ลว.7 กย. 64

103 ซ้ือวัสดุ 15 รายการ (กพร) 69,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 68,845.94 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 68,845.94 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3651 ลว.8 กย. 64

104 ซ้ือวัสดุ 66 รายการ (กผง) 179,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 178,054.42 ร้านอาทรพาณิชย์ 178,054.42 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3655 ลว.8 กย. 64

105 ซ้ือหมึกพมิพ ์OKI 5162BK 4กล่อง 31,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิสโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 31,672.00 บริษัท ดิสโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 31,672.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3647 ลว.8 กย. 64
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106 ซ้ือวัสดุ 17 รายการ (กพน) 78,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 77,710.89 ร้านอาทรพาณิชย์ 77,710.89 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3652 ลว.8 กย. 64

107 ซ้ือวัสดุ 5 รายการ (ศสท) 26,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 25,594.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 25,594.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3657 ลว.8 กย. 64

108 ซ้ือแฟม้เจาะอ่อน 100 แฟม้ (กค) 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 963.00 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 963.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3653 ลว.8 กย. 64

109 ซ้ือวัสดุ 10 รายการ (กพก) 42,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 42,537.50 ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 42,537.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3651 ลว.8 กย. 64

110 ซ้ือวัสดุ 34 รายการ (สลก) 61,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 61,290.05 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 61,290.05 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3645 ลว.8 กย. 64

111 ซ้ือหมึกพมิพ ์OKI 5162BK 5กล่อง 39,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิสโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 39,590.00 บริษัท ดิสโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 39,590.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3648 ลว.8 กย. 64

112 ซ้ือวัสดุ 5 รายการ (กค) 32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 31,672.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 31,672.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3646 ลว.8 กย. 64

113 ซ้ือวัสดุ 28 รายการ (กพก) 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 98,245.26 ร้านอาทรพาณิชย์ 98,245.26 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3649 ลว.8 กย. 64

114 ซ้ือวัสดุ 43 รายการ (กผง) 374,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 373,488.85 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 373,488.85 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3668 ลว.9 กย. 64

115 ซ้ือวัสดุ 5 รายการ (กพน) 47,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 47,540.10 ร้านอาทรพาณิชย์ 47,540.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3656 ลว.8 กย. 64

116 ซ้ือวัสดุ 17 รายการ (กพก) 243,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 243,039.80 ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 243,039.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3669 ลว.9 กย. 64

117 ซ้ือวัสดุ 43 รายการ (กทค) 47,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 46,720.48 ร้านอาทรพาณิชย์ 46,720.48 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3696 ลว.9 กย. 64

118 ซ้ือวัสดุ 24 รายการ (กพก) 47,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 47,100.33 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 47,100.33 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3699 ลว.9 กย. 64

119 จ้างท าตรายาง 7 รายการ (สลก) 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 1,754.80 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 1,754.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3697 ลว.9 กย. 64

120 ซ้ือวัสดุ 55 รายการ (สทส) 130,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 127,214.44 ร้านอาทรพาณิชย์ 127,214.44 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3695 ลว.9 กย. 64

121 ซ้ือวัสดุ 29 รายการ (สทส) 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 175,062.70 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 175,062.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3692 ลว.9 กย. 64

122 จ้างพมิพแ์บบพมิพ ์6 รายการ (กค) 77,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั 77,000.00 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากัด 77,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3764 ลว. 13 กย. 64

123 จ้างท าตรายาง 7 รายการ (กตน) 1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,016.50 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,016.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3694 ลว. 9 กย. 64

124 จ้างท าตรายาง 3 รายการ (กค) 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 449.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 449.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3693 ลว. 9 กย. 64

125 ซ้ือวัสดุ 15 รายการ (สทส) 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 40,146.94 ร้านอาทรพาณิชย์ 40,146.94 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3772 ลว. 13 กย. 64

126 จ้างท าตรายาง 5 รายการ (สลก) 2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,400.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3771 ลว. 13 กย. 64

127 ซ้ือวัสดุ 5 รายการ (กค) 13,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม 13,246.60 ร้านสินสยาม 13,246.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3766 ลว. 13 กย. 64
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128 ซ้ือกระดาษท าใบประกาศนียบัตร 300 ใบ (กกจ) 3,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 3,210.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 3,210.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3767 ลว. 13 กย. 64

129 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3 รายการ (กพน) 10,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 10,111.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 10,111.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3767 ลว. 13 กย. 64

130 ซ้ือวัสดุ 37 รายการ (กพน) 98,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 97,488.77 ร้านอาทรพาณิชย์ 97,488.77 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3768 ลว. 13 กย. 64

131 ซ้ือวัสดุ 50 รายการ (สนม) 125,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 125,081.99 ร้านอาทรพาณิชย์ 125,081.99 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3764 ลว. 13 กย. 64

132 ซ้ือมือจับบานประตู 1 คู่ เปล่ียนแทนของเดิม (กพง) 300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3769 ลว. 13 กย. 64

133 ซ้ือกล่องบรรจุภณัฑื 100 กล่อง 4,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,100.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,100.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3703 ลว. 13 กย. 64

134 ซ้ือวัสดุจัดนิทรรศการ 14 รายการ (สทส) 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 49,994.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 49,994.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3821 ลว. 14 กย. 64

135 ซ้ือวัสดุ 3 รายการ (สทส) 95,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 9,469.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 9,469.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3822 ลว. 14 กย. 64

136 ซ้ือวัสดุตกแต่งสถานที่ 5 รายการ (สทส) 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 15,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 15,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3850 ลว. 15 กย. 64

137 จ้างท าตรายาง 10 รายการ (กกจ) 1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 1,326.80 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 1,326.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3905 ลว. 17 กย. 64

138 ซ้ือวัสดุ 7 รายการ (กกจ) 16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 15,703.32 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 15,703.32 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3910 ลว. 17 กย. 64

139 ซ้ือวัสดุ 17 รายการ (กกจ) 82,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 82,266.95 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 82,266.95 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3916 ลว. 17 กย. 64

140 ซ้ือวัสดุ 6 รายการ (สลก) 21,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 21,089.70 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 21,089.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3915 ลว. 17 กย. 64

141 ซ้ือวัสดุ 5 รายการ (สสพ.2) 9,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 9,602.18 ร้านอาทรพาณิชย์ 9,602.18 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4049 ลว. 20 กย. 64

142 ซ้ือไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า 6 รายการ (สสพ.2) 5,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4050 ลว. 20 กย. 64

143 ซ้ือวัสดุ 15 รายการ (กผง) 63,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 62,809.00 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 62,809.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4145 ลว. 22 กย. 64

144 ซ้ือวัสดุ 22 รายการ (กผง) 207,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 206,847.05 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 206,847.05 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4144 ลว. 23 กย. 64

145 ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 4TB 3 ตัว (กพน) 25,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 11,315.25 ร้านอาทรพาณิชย์ 11,315.25 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4207 ลว. 23 กย. 64

146 ซ้ือวัสดุ 6 รายการ (สลก) 49,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 46,763.28 ร้านอาทรพาณิชย์ 46,763.28 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4186 ลว. 23 กย. 64

147 ซ้ือชุดขาแขวนทีวีติดผนัง ขนาด 40 นิ้ว (กกจ) 2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,400.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4325 ลว. 27 กย. 64

148 ซ้ือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ขนาด 5ลิตร/40แกลลอน (กค) 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 20,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 20,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4363 ลว. 28 กย. 64

149 ซ้ือวัสดุ 3 รายการ (กกจ) 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 6,655.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 6,655.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4383 ลว. 28 กย. 64
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150 ซ้ือต้นไม้ดอก ไม้ประดับ กระถาง 3 รายการ (กค) 20,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 20,600.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 20,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4382 ลว. 27 กย. 64

151 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอีท้ างาน 31 ตัว 108,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 108,500.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 108,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4501 ลว. 29 กย. 64

กพน 20 ตัว สนม 11 ตัว

152 ซ้ือวัสดุ 3 รายการ (กคร) 23,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 22,737.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 22,737.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4503 ลว. 29 กย. 64

153 ซ้ือเจลแอลกอฮอล์ 75% ขนาด 5 ลิตร 5,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4500 ลว. 29 กย. 64

154 ซ้ือวัสดุ 35 รายการ (สสพ.2) 263,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 176,261.10 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 176,261.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4499 ลว. 29 กย. 64

ร้านอาทรพาณิชย์ 86,695.68 ร้านอาทรพาณิชย์ 86,695.68 

155 ซ้ือวัสดุโครงการอบรม 3 รายการ (สสพ.2) 5,810.00 ว.119 นางลีลา อกอุน่ 5,810.00 นางลีลา อกอุน่ 5,810.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2276 ลว. 3 กย. 64

156 ซ้ือชดุตรวจ ATK ชนิดทางน้ าลาย 110 ชดุ (สทส) 35,000.00 ว.115 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 31,460.00 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 31,460.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1961 ลว. 10 กย. 64

157 ซ้ือวัสดุงานโครงการฯ (สทส) 3,500.00 ว.119 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 3,049.50 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 3,049.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1939 ลว. 8 กย. 64

158 ซ้ือวสัดุโครงการประชุมฯ 1 รายการ (สสพ.1) 3,000.00 ว.119 ร้าน ช.กิจถาวร 3,000.00 ร้าน ช.กิจถาวร 3,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2084 ลว. 7 กย. 64

159 ซ้ือวัสดุงานโครงการฯ (สสพ.1) 8,650.00 ว.119 บริษัท ยนูิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากดั 8,650.00 บริษทั ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 8,650.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2106 ลว. 10 กย. 64

160 ซ้ือกล่องพสัดุ 22 ใบ (กกจ) 440.00 ว.119 บริษทั ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 440.00 บริษทั ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 440.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3682 ลว. 14 กย. 64

161 ซ้ือวัสดุงานโครงการฯ 1 รายการ (สทส) 3,500.00 ว.119 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2003 ลว. 17 กย. 64

162 ซ้ือชดุตรวจ ATK ชนดิทางน้ าลาย 54 ชดุ (กกจ) 15,444.00 ว.115 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 15,444.00 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 15,444.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3851 ลว. 23 กย. 64

163 ซ้ือวสัดุจดักจิกรรมวนัธงชาติไทย 1 รายการ (สทส) 2,000.00 ว.119 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,926.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,926.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2104 ลว. 29 กย. 64

164 จ้างท าพานธูปเทยีนแพ 1 พาน ใช้ในการเข้าเฝ้าฯ (กคร) 4,000.00 ว.119 บา้นลิลล่ี 4,000.00 บา้นลิลล่ี 4,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 546 ลว. 28 กย. 64

165 ซ้ือชุดตรวจ ATK ชนิดทางจมูก 80 ชุด (กผง) 14,400.00 ว.115 บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด 14,400.00 บริษทั แอดวานซ์ อนิโนเมด จ ากดั 14,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 857 ลว. 23 กย. 64

166 ซ้ือชดุตรวจ ATK ชนดิทางน้ าลาย 87 ชดุ (สลก) 25,000.00 ว.115 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 24,882.00 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 24,882.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4365 ลว. 29 กย. 64


