
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งประชาสัมพนัธ์การขบัเคล่ือนนโยบายเพือ่พฒันาระบบสหกรณ์ 1,200,000.00 1,200,000.00 e - bidding บริษทั อินดิโก 59 จ ากัด 1,150,000.00 บริษทั อินดิโก 59 จ ากัด 1,140,000.00 เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุดและ ส. 27/2565

ประจ าป ี2565 เสนอรายละเอียดคุณลักษณะ 44699

และขอบเขตงานครบถ้วนถูกต้อง 

และเป็นราคาที่อยู่ในวงเงินงบประมาณ

2 เบกิจ่ายค่าน  าด่ืมเดือนเมษายน 2565 60,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ ากัด 30,720.00 ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ ากัด 30,720.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/4407

28 กย 64

3 จ้างตัดสต๊ิกเกอร์ตัวอักษรติดป้ายเลขานุการกรม 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/13

10 พค 65

4 จ้างท าโล่และแผ่นปา้ยไวนิลแสดงความยินดี 9,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพทุธมณฑลถ้วยรางวัล 9,250.00 ร้านพทุธมณฑลถ้วยรางวัล 9,250.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/12

ใหแ้กส่หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแหง่ชาติ 2 พค 65

ประจ าป ี2565 

5 จ้างประดับผ้า ตกแต่งสถานที่ เนื่องในโอกาส 18,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัจัสมินจีนิค จ ากัด 18,550.00 บริษทัจัสมินจีนิค จ ากัด 18,550.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 58/2565

วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พค 2565 2 พค 65

6 จา้งพฒันาระบบรายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์    485,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บซิโพเทนเซียล จ ากัด 485,000.00 บริษทั บซิโพเทนเซียล จ ากัด 485,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 61/2565

ภายใต้ระบบบริหารและจัดการโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (e-Project) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 18 พค 65

7 จ้างถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่มวาระการประชุม 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 4,869.70 ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 4,869.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/14

คพช. ครั งที่ 1/2565 17 พค 65

8 ตรวจสภาพรถยนต์ ฮม 4130 กทม. สพพ.2 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วีเค ออโต้ จ ากัด 15,826.37 บริษทั วีเค ออโต้ จ ากัด 15,826.37 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 60/2565

17 พค 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป
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9 จา้งท าป้ายประชาสัมพันธพ์ร้อมโครงแบบ Roll up 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/11

10 พค 65

10 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ นิสสัน 1 นข 2711 กทม 3,313.79 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด 3,313.79 บริษทั สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั 3,313.79 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/17

10 พค 65

11 จ้างพมิพแ์บบหนงัสืออนญุาตเข้าท าประโยชนใ์นที่ดิน 52,000.00 เฉพาะเจาะจง ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั 52,000.00 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั 52,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 67/2565

ของนคิมสหกรณ์ (กสน.3) และแบบหนงัสือแสดงการ 24 พค 65

ท าประโยชน์ (กสน.5)

12 จา้งประชาสัมพันธก์ารขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวง 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จ ากดั 495,000.00 บริษัท ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จ ากดั 495,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 66/2565

เกษตรเพือ่ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ใหแ้ก่เกษตรกร 23 พค 65

ผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

13 ซ่อมรถยนต์ราชการ โตโยต้า ญฐ 3346 กทม 50,705.69 เฉพาะเจาะจง บริษทั วรจักร์ยนต์ จ ากัด 50,705.69 บริษทั วรจักร์ยนต์ จ ากัด 50,705.69 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 65/2565

23 พค 65

14 จา้งประชาสัมพันธก์ารขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวง 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 485,000.00 บริษทั ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 485,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 70/2565

เกษตรเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิต 30 พค 65

การรวบรวม และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรฯ

15 จ้างซ่อมตู้น  าด่ืม 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1585 ลว. 2 พ.ค. 65

16 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน (เก้าอี ส านักงาน) 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1601 ลว. 5 พ.ค. 65

17 จ้างซ่อมเคร่ืองท าน  าร้อน-น  าเย็น 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1602 ลว. 5 พ.ค. 65



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

18 จ้างซ่อมเปล่ียนโช๊คประตู 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,400.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1616 ลว. 6 พ.ค. 65

19 จัดซื อหนงัสือพิมพ์ประจ าเดือนเมษายน 2565 ผู้บริหาร 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 250.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 250.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1617 ลว. 6 พ.ค. 65

20 จัดซื อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนเมษยน 2565 440.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 340.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 340.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1618 ลว. 6 พ.ค. 65

สถาบันพัฒนาเคร่ืองจักรกลและพื นทีส่หกรณ์

21 จดัซื อหนังสือพิมพ์รายวนัและวารสารไวบ้ริการความรู้ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 2,463.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 2,463.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1619 ลว. 6 พ.ค. 65

ในหอ้งสมุด ประจ าเดือนเมษายน 2565

22 จัดซื อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนเมษยน 2565 220.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 170.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 170.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1620 ลว. 6 พ.ค. 65

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื นที่ 1

23 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1621 ลว. 6 พ.ค. 65

24 จดัซื อหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนเมษายน 2565 1,760.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,360.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,360.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1623 ลว. 6 พ.ค. 65

ส านักพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์

25 จ้างตกแต่งสถาทีเ่ฉลิมพระเกยีรติพระบามสมเด็จพระเจ้า 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 17,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 17,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1627 ลว. 6 พ.ค. 65

อยูห่วัเนือ่งในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม

2565 และของทกุปี

26 จดัซื อหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนเมษายน 2565 2,640.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,700.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 1,700.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1660 ลว. 10 พ.ค. 65

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

27 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,950.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,950.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1675 ลว. 11 พ.ค. 65

28 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1745 ลว. 18 พ.ค. 65

29 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,950.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,950.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1908 ลว. 25 พ.ค. 65
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30 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1909 ลว. 25 พ.ค. 65

31 จ้างซ่อมเคร่ืองปริ น 4,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,250.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,250.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1912 ลว. 25 พ.ค. 65.

32 จ้างล้างและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 3,745.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 3,745.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3745 ลว. 30 พ.ค. 65

33 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 2,247.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 2,247.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1957 ลว. 30 พ.ค. 65

34 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,950.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,950.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1958 ลว. 30 พ.ค. 65

(โดยใช้เงินกองทนุพฒันาสหกรณ์)

35 จ้างซ่อมเคร่ืองปริ นเตอร์ 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,400.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 5,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1982 ลว. 31 พ.ค. 65

36 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเคร่ืองปริ น 6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 6,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1983 ลว. 31 พ.ค. 65

37 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 749.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 749.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1984 ลว. 31 พ.ค. 65

38 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,950.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,950.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1994 ลว. 31 พ.ค. 65

39 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 8,132.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 8,132.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2002 ลว. 31 พ.ค. 65

40 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 1,926.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 1,926.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2003 ลว. 31 พ.ค. 65

41 จ้างล้างและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 11,342.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 11,342.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 11,342.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2005 ลว. 31 พ.ค. 65

42 จ้างท าตรายางส าหรับประทับ 2 รายการ สลก. 300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 288.90 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 288.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1600 ลว 5 พค 65

43 ซื อวัสดุส านักงาน 3 รายการ กค. 1,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 1,709.86 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 1,709.86 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1599 ลว 5 พค 65

44 ซื อวัสดุส านักงาน 6 รายการ สสพ.1 28,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 28,211.62 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 28,211.62 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1624 ลว 6 พค 65

45 ซื อวัสดุส านักงาน 7 รายการ สลก. 11,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 11,320.60 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 11,320.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1625 ลว 6 พค 65

46 จ้างท าตรายางส าหรับประทับ 4 รายการ สลก. 2,700.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,664.30 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,664.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1678 ลว 12 พค. 65

47 จา้งท าตรายางส าหรับประทบั 11 รายการ กพง. 2,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,086.50 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,086.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1687 ลว 12 พค. 65

48 ซื อหมึกพมิพเ์คร่ืองปริ นเตอร์ Canon LX6870 Formula 500cc 4 ขวด กพน. 2,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 2,568.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 2,568.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1740 ลว 18 พค. 65
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49 ซื ออปุกรณ์เชื่อมต่อ LAN HUB 8Port 1 ชดุ กพง. 1,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 963.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 963.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1742 ลว 18 พค. 65

50 จ้างท าตรายางส าหรับประทับ 2 รายการ ศสท. 900.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 866.00 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 866.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1743 ลว 18 พค. 65

51 ซื อวัสดุส านักงาน 11 รายการ กพนง. 34,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 34,036.70 ร้านอาทรพาณิชย์ 34,036.70 เงิน กพส. 1744 ลว 18 พค. 65

52 ซื อกระดาษฟายอิงค์ คัลเลอร์ 200แกรม เอ.4 กพง. 2,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,568.00 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,568.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1779 ลว 19 พค. 65

53 ซื อวัสดุส านักงาน 14 รายการ กพก. 48,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 48,192.80 ร้านอาทรพาณิชย์ 48,192.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1802 ลว 20 พค. 65

54 ซื อแฟ้มสนห่วง 210PF จ านวน 120 แฟ้ม สสพ.1 7,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 7,704.00 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 7,704.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1799 ลว 20 พค. 65

55 จา้งท าตรายางส าหรับประทบั 14 รายการ สทส. 2,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,450.30 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,450.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1800 ลว 20 พค. 65

56 ซื อวัสดุส านักงาน 9 รายการ กค. 29,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 29,483.85 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 29,483.85 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1801 ลว 20 พค. 65

57 ซื อวัสดุส านักงาน 10 รายการ สลก. 10,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 10,359.74 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 10,359.74 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1804 ลว 20 พค. 65

58 จ้างท าตรายางส าหรับประทับ 24 รายการ กพก. 8,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 5,253.70 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 5,253.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1946 ลว 27 พค. 65

59 ซื อวัสดุจัดนิทรรศการฯ 7 รายการ สทส. 30,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 29,949.30 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 29,949.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1944 ลว 27 พค. 65

60 ซื อวสัดุอปุกรณ์ไฟฟ้า อปุกรณ์ทาสี 18 รายการ สทส. 21,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสินสยาม 20,356.75 ร้านสินสยาม 20,356.75 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1943 ลว 27 พค. 65

61 ซื อวัสดุส านักงาน 8 รายการ สสพ.2 91,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 90,008.40 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 90,008.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1945 ลว 27 พค. 65

62 ซื ออปุกรณ์เชื่อมต่อ LAN HUB 8Port 2 ชดุ กพง. 2,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 1,926.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 1,926.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1950 ลว 27 พค. 65

63 ซื อวัสดุส านักงาน 6 รายการ สสพ.1 58,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 58,026.10 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 58,026.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1951 ลว 27 พค. 65

64 ซื อวัสดุส านักงาน 7 รายการ ศูนย์วิเคราะหฯ์ 29,950.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 29,499.90 ร้านอาทรพาณิชย์ 29,499.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1993 ลว 31 พค. 65

65 ซื อวัสดุส านักงาน 8 รายการ สทส. 10,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 10,738.52 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 10,738.52 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2004 ลว 31 พค. 65

66 ซื อวัสดุโครงการฝึกอบรมฯ 1 รายการ กพก. 2,100.00 ว.119 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,037.28 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,037.28 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1132 ลว 28 เม.ย 65

67 ซื อวัสดุโครงการฝึกอบรมฯ 1 รายการ กพก. 2,100.00 ว.119 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,037.28 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,037.28 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1133 ลว 28 เม.ย 65
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68 ซื อวัสดุโครงการฝึกอบรมฯ 1 รายการ กพก. 2,100.00 ว.119 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,037.28 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,037.28 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1134 ลว 28 เม.ย 65

69 ซื อพานธูปเทียนแพเข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนือ่งในวันเฉลิมฯ 3 มิย. 65 สลก. 2,500.00 ว.119 ร้านดอกไม้ พลอย 2,500.00 ร้านดอกไม้ พลอย 2,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1919 ลว 18 พค. 65

70 ซื อวัสดุโครงการประชุมฯ 3 รายการ สสพ.2 1,050.00 ว.119 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 1,048.60 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 1,048.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1548 ลว 18 พค. 65

71 ซื อวัสดุงานโครงการฯ 6 รายการ กพก. 8,300.00 ว.119 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 8,249.70 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 8,249.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1302 ลว 12 พค. 65

72 ซื อวัสดุโครงการประชุมฯ 3 รายการ สสพ.1 1,120.00 ว.119 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,112.80 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,112.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1459 ลว 20 พค. 65

73 ซื อวัสดุโครงการอบรมฯ 6 รายการ กพก. 8,400.00 ว.119 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 5,253.70 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 5,253.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 188 ลว 24 พค. 65

74 ซื อของที่ระลึกมอบให้ชาวต่างชาติ 1 รายการ กผง. 1,000.00 ว.119 ร้านสายรุ้ง ดีไซน์ 1,000.00 ร้านสายรุ้ง ดีไซน์ 1,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 406 ลว 27 พค. 65

75 ซื อวัสดุงานโครงการฯ 14 รายการ สสพ.2 3,910.00 ว.119 นางลีลา อกอุน่ 3,910.00 นางลีลา อกอุน่ 3,910.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1609 ลว 31 พค. 65

76 ซื อวัสดุโครงการฝึกอบรมฯ 6 รายการ สทส. 3,000.00 ว.119 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,811.98 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,811.98 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1456 ลว 10 พค. 65

77 ซื อชุดตรวจ ATK ทางโพรงจมูก 248 ชุด กค 17,248.40 ว.115 , ว.138 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 17,248.40 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 17,248.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 78 ลว 6 พค. 65

78 ซื อชุดตรวจ ATK ทางโพรงจมูก 64 ชุด สลก 4,451.20 ว.115 , ว.138 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 4,451.20 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 4,451.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1833 ลว 11 พค. 65

79 ซื อชุดตรวจ ATK ทางโพรงจมูก 28 ชุด สลก 1,947.40 ว.115 , ว.138 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 1,947.40 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 1,947.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1854 ลว 11 พค. 65


