
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่มวาระการประชุม 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 3,991.90 ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 3,991.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/1

คพช.คร้ังท่ี 3/2565 10 ตค 65

2 รายงานการจัดจ้างตกแต่งสถานท่ี 13 ตค. 65 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายส ารวย ศรีงาม 1,700.00 นายส ารวย ศรีงาม 1,700.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

3 ซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ระบบแอร์และเปล่ียนโช้คค้ าฝา 26,429.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 26,429.00 บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 26,429.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 1/2566

กระโปรงหน้ารถเก๋ง ฌศ 8516 กทม 20 ตค 65

4 จ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบบริหารเงินกองทุน 444,000.00 444,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เท็คไอทีโซลูช่ัน จ ากัด 444,000.00 บริษัท เท็คไอทีโซลูช่ัน จ ากัด 444,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 127/2565

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 44832

5 จ้างดูแลบ ารุงต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณส านัก 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินัฐ ภัสราเย่ียงยงค์ 24,000.00 นายภูรินัฐ ภัสราเย่ียงยงค์ 24,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/1531

งานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2,000.-/เดือน 2,000.-/เดือน 2,000.-/เดือน 44834

พ.ศ. 2566

6 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา 132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิภพ หลายชูไทย 132,000.00 นายพิภพ หลายชูไทย 132,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ส. 7/2566

ของส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 11,000.-/เดือน 11,000.-/เดือน 11,000.-/เดือน 44859

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 53,788.90 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 53,788.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1/2566

44859

8 จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาสวนหย่อมภายในกรม 144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัญจงค์ ประสงค์เสียง 144,000.00 นางสาวรัญจงค์ ประสงค์เสียง 144,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ส. 6/2566

ส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12,000.-/เดือน 12,000.-/เดือน 12,000.-/เดือน 44859

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป
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9 จ้างเหมาบริการดูแลและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 444,000.00 444,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ ศรีกรม 222,000.00 นายสุพรรณ ศรีกรม 222,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ส. 8/2566

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18,500.-/อัตรา/เดือน 18,500/เดือน 18,500/เดือน 44860

จ านวน 2 อัตรา นายอดิศักด์ิ สุดนิมิตร 222,000.00 นายอดิศักด์ิ สุดนิมิตร 222,000.00 ส. 9/2566

18,500/เดือน 18,500/เดือน 44860

10 จ้างดูแลบ ารุงรักษาฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอโอไอ แอซโซซิเอช่ัน 500,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอโอไอ แอซโซซิเอช่ัน 500,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3/2566

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 44862

11 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการพัฒนางาน 452,160.00 452,160.00 เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร ส่องสว่าง 452,160.00 นางสมจิตร ส่องสว่าง 452,160.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ส. 10/2566

ของนายทะเบียนสหกรณ์ตามอ านาจหน้าท่ีของ 37,680.-/เดือน 37,680.-/เดือน 37,680.-/เดือน 44865

ส านักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ 5,310,100.00 5,310,100.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ 5,310,000.00 ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ 5,310,000.00 ตามกฎกระทรวง ก าหนด ส. 11/2566

พ.ศ. 2566 สงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ สงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ให้หน่วยงานจัดจ้างบริการ 44865

รักษาความปลอดภัยจาก

องค์การส่งเคราะห์ทหาร

ผ่านศึก

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

ในบริเวณส านักพัฒนาและถ่ายทอดฯ เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ส.5/2566

สทส กรมฯ ก าหนด ลว 25 ต.ค. 65
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14 จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการสถาบันพัฒนาเคร่ืองจักรกล 234,000.00 เจาะจง นายสายชล แซ่อ้ึง 234,000.00 นายสายชล แซ่อ้ึง 234,000.00 รายละเอียดคุณลักษณะ ข้อตกลง

และพ้ืนท่ีสหกรณ์ เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ส.2/2566

สคส กรมฯ ก าหนด ลว 25 ต.ค. 65

15 จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการสถาบันพัฒนาเคร่ืองจักรกล 198,000.00 เจาะจง นายไพทูรย์ เอ่ียมลอย 198,000.00 นายไพทูรย์ เอ่ียมลอย 198,000.00 รายละเอียดคุณลักษณะ ข้อตกลง

และพ้ืนท่ีสหกรณ์ เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ส.1/2566

สคส กรมฯ ก าหนด ลว 25 ต.ค. 65

16 จ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบตรวจการสหกรณ์ 120,000.00 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอโอไอ แอซโซซิเอช่ัน 120,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอโอไอ แอซโซซิเอช่ัน 120,000.00 รายละเอียดคุณลักษณะ ใบส่ังจ้าง

ศสท เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี 4/2566

กรมฯ ก าหนด ลว 24 ต.ค. 65

17 จ้างเหมาบริการต าแหน่งนายช่างโยธา 192,000.00 เจาะจง นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน 192,000.00 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน 192,000.00 รายละเอียดคุณลักษณะ ข้อตกลง

นายสมพงษ์  ธนเสริมสิน เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ส.5/2566

กพน กรมฯ ก าหนด ลว 25 ต.ค. 65

18 จ้างเหมาบริการต าแหน่งนายช่างโยธา 192,000.00 เจาะจง นายสุพจน์  มลิวัลย์ 192,000.00 นายสุพจน์  มลิวัลย์ 192,000.00 รายละเอียดคุณลักษณะ ข้อตกลง

นายสุพจน์  มลิวัลย์ เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี ส.4/2566

กพน กรมฯ ก าหนด ลว 25 ต.ค. 65

19 จ้างท าตรายางส าหรับประทับ 7 รายการ (กลุ่มสารบรรณ) 1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 1,380.30 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 1,380.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4606 ลว 20 ตค. 65

20 จ้างท าตรายางส าหรับประทับ 3 รายการ (กลุ่มตรวจราชการ) 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 866.70 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 866.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4607 ลว 20 ตค. 65

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11 รายการ (เงิน กพส กพน) 95,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 94,657.55 ร้านอาทรพาณิชย์ 94,657.55 เงิน กพส. 4608 ลว 20 ตค. 65
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22 ซ้ือวัสดุโครงการอบรม 3 รายการ (เงิน กพส กพน) 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 3,852.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 3,852.00 เงิน กพส. 4762 ลว 26 ตค. 65

ร้าน จี.ซี. ช็อป โดยอาม่วย แซ่ต้ัง 39,600.00 ร้าน จีซีช็อป โดยอาม่วย แซ่ต้ัง 39,600.00 

23 จ้างท าตรายางส าหรับประทับ 5 รายการ (กลุ่มบัญชีฯ) 700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 663.40 ร้านเอนกสเตช่ันเนอร่ี 663.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4779 ลว 27 ตค. 65

24 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ (กพน) 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 2,955.34 ร้านอาทรพาณิชย์ 2,955.34 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 4788 ลว 28 ตค. 65

25 จัดซ้ือวัสดุตกแต่งสถานท่ี จัดกิจกรรม 13 ตุลาคม 2565  4,000.00 ว.119 ร้านอาทรพาณิชย์ 3,852.00 ร้านอาทรพาณิชย์ 3,852.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3527 ลว 12 ตค. 65

26 จัดซ้ือพวงมาลา 1 พวง ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 1,500.00 ว.119 ร้านสปันงา 1,500.00 ร้านสปันงา 1,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 3294 ลว 26 ตค. 65

27 จัดซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรม 3 รายการ (สนม) 7,500.00 ว.119 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,420.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,420.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1874 ลว 19 ตค. 65


