
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมพื้น ขอบบัว ฝ้าเพดาน และรางระบายน้้า 54,500.00 เฉพาะเจาะจง นายส้ารวย ศรีงาม 54,500.00 นายส้ารวย ศรีงาม 54,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2541 ลว. 1 ก.ค. 65

บริเวณห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง

2 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2767 ลว. 20 ก.ค. 65

3 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร และเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2772 ลว. 21 ก.ค. 65

4 จ้างซ้อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2797 ลว. 21 ก.ค. 65

5 จ้างซ้อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ้ากัด 2,461.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จา้กดั 2,461.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2882 ลว. 25 ก.ค. 65

6 จ้างซ้อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนดิกระเปา๋หิว้ (Notebook) 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 3,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2894 ลว. 25 ก.ค. 65

7 จา้งตกแต่งสถานที่จดัพิธถีวายสัตยป์ฏิญาณเพือ่เป็น 17,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 17,600.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 17,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2895 ลว. 25 ก.ค. 65

ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ้าปี 2565

8 จ้างจัดท้าสติกเกอร์บนัไดแคลอร่ี อาคาร 1 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,000.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 9,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2904 ลว. 26 ก.ค. 65

กรมส่งเสริมสหกรณ์

9 จ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ้ากัด 2,675.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จา้กดั 2,675.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2924 ลว. 27 ก.ค. 65

10 จ้างซ้อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ้ากัด 2,996.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จา้กดั 2,996.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2935 ลว. 27 ก.ค. 65

11 ตรวจเช็คตามระยะทาง เปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง 4,990.48 เฉพาะเจาะจง บริษทั วรจักร์ยนต์ จ้ากัด 4,990.48 บริษทั วรจักร์ยนต์ จ้ากัด 4,990.48 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/20

กรองน้้ามันเคร่ืองและอื่นๆ รถเก่งโตโยต้า ฌศ 8516 กทม 28 มิย 65

12 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์โตโยต้า ฏฏ 2638 กทม 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วรจักร์ยนต์ จ้ากัด 21,529.47 บริษทั วรจักร์ยนต์ จ้ากัด 21,529.47 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 88/2565

19 กค 65

13 จัดซ้ือน้้าด่ืมเดือนมิถุนายน 2565 60,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ้ากัด 38,340.00 ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ้ากัด 38,340.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/4407

28 กย 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป
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14 จดัซ้ืออะไหล่ระบบลิฟต์ "ฮิตาชิ" อาคาร 6 ชั้น 477,487.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 477,487.50 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จา้กัด 477,487.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 19/2565

29 มิย 65

15 จ้างพิมพ์หนงัสือรายงานผลการด้าเนนิงานกองทนุพัฒนา 173,768.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น บ ีบ ีกรุ๊ป จ้ากัด 173,768.00 บริษทั เอ็น บ ีบ ีกรุ๊ป จ้ากัด 173,768.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 81/2565

สหกรณ์ ประจ้าป ี2564 21 มิย 65

16 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สพพ.2 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วันบางคอก9666 จ้ากดั 72,000.00 บริษัท วันบางคอก9666 จ้ากัด 72,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 82/2565

23 มิย 65

17 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไม่ประจ้าทาง 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยเ์จริญแทรเวล (2007) จ้ากดั 42,000.00 บริษัท ทรัพยเ์จริญแทรเวล (2007) จ้ากดั 42,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 87/2565

12 กค 65

18 จ้างปรับภมูิทศัน์ สพพ.2 46,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จัสมิน จ้ากัด 46,470.00 บริษทั จัสมิน จ้ากัด 46,470.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 90/2565

22 กค 65

19 ซ่อมเปล่ียนหม้อน้้ารถยนต์ (เก๋ง) ทะเบยีน ฌศ 8516 กทม 17,192.76 เฉพาะเจาะจง บริษทั วรจักร์ยนต์ จ้ากัด 17,192.76 บริษทั วรจักร์ยนต์ จ้ากัด 17,192.76 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 91/2565

25 กค 65

20 จ้างถอดถังก๊าซ CNG พร้อมอุปกรณ์ รถยนต์ (เก๋ง) 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ซูปเปอร์แก๊ส จ้ากัด 2,800.00 บริษัท พอีาร์ซูปเปอร์แก๊ส จ้ากัด 2,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/22

ทะเบยีน ฌศ 8516 กทม 22 กค 65

21 จ้างถ่ายเอกสารและจัดทา้รูปเล่มวาระการประชุม 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 4,180.00 ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 4,180.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/21

คพช คร้ังที่ 2/2565 21 กค 65

22 จา้งผลิตวิดีทัศน์เพือ่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกจิเนื่องในโอกาส 198,000.00 198000 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ต เวิร์คมีเดีย จ้ากัด 198,000.00 บริษัท อาร์ต เวิร์คมีเดีย จ้ากัด 198,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 86/2565

มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 44753

12 สิงหาคม 2565
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23 ซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน 133,500.00 เจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 133,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 133,500.00 รายละเอยีดคุณลักษณะ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 21/2565

จ้านวน 4 เคร่ือง เฉพาะฯถกูต้องตามที่ 27 ก.ค. 65

ศทส กรมฯ ก้าหนด

24 จ้างท้าตรายาง 5 รายการ (กค) 700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 642.00 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 642.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2654 ลว 7 กค 65

25 จ้างท้าตรายาง 3 รายการ (สลก กลุ่มประชาสัมพนัธ์) 300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 288.90 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 288.90 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2655 ลว 7 กค 65

26 จา้งท้าตรายาง 3 รายการ (สลก กลุ่มตรวจราชการ) 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 449.40 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 449.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2657 ลว 7 กค 65

27 จ้างท้าตรายาง 27 รายการ (สสพ.1) 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 3,991.10 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 3,991.10 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2539 ลว 1 กค 65

28 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 11 รายการ (กพน) 11,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 11,558.14 ร้านอาทรพาณิชย์ 11,558.14 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2601 ลว 5 กค 65

29 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 42 รายการ (กพง) 198,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 42,630.94 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 42,630.94 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2600 ลว 5 กค 65

ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 155,257.00 ห.จ.ก. เอน็.แอล. ซัพพลาย แอนด์ อคีวิปเม้นท์ 155,257.00 Po.20/2565

30 ซ้ือวสัดุส้านักงาน 47 รายการ (กลุ่มประมงฯ กพก) 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 49,989.33 ห้างหุน้ส่วนจ้ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 49,989.33 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2602 ลว 5 กค 65

31 ซ้ือวสัดุจกันิทรรศการ 8 รายการ (กลุ่มเผยแพร่ฯ สทส) 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 14,926.50 ห้างหุน้ส่วนจ้ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 14,926.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2599 ลว 5 กค 65

32 จา้งพิมพ์ป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯ 28 กค 65 (กค) 14,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 14,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 14,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2500 ลว 30 มิย 65

33 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 10 รายการ (กพน) 32,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 32,125.68 ร้านอาทรพาณิชย์ 32,125.68 เงิน กพส. 2552 ลว 27 มิย 65

34 จดัซ้ือวัสดุโครงการทศันศึกษาดูงานฯ (สสพ.1) 24,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิค บิสเนส เซ็นเตอร์ จ้ากัด 24,375.00 บริษทั ยูนิค บสิเนส เซ็นเตอร์ จ้ากัด 24,375.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2669 ลว 8 กค 65

35 จัดซ้ือวสัดุโครงการตามแผนปฏบิัติงาน (กพก) 27 รายการ 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 49,904.80 ห้างหุน้ส่วนจ้ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 49,904.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2693 ลว 11 กค 65

36 จ้างท้าตรายาง 1 รายการ (กพน) 200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 192.60 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 192.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2724 ลว 18 กค 65

37 จัดซ้ืออุปกรณ์ตัวรับสัญญาณ WIFI 3 ตัว (สทส) 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 1,605.00 ห้างหุน้ส่วนจ้ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 1,605.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2725 ลว 18 กค 65

38 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 10 รายการ (สสพ.1) 28,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 28,772.30 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 28,772.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2790 ลว 21 กค 65

39 จดัซ้ือวสัดุจดักจิกรรมพธิถีวายสัตย์ปฏิญาณข้าราชการทีดี่ ประจ้าปี 2565 10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 10,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 10,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2791 ลว 21 กค 65



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

40 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้กับเคร่ืองมือ 15 รายการ (ศสท) 57,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 56,934.70 ห้างหุน้ส่วนจ้ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 56,934.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2792 ลว 21 กค 65

41 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 29 รายการ (ศสท) 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 59,513.40 ร้านอาทรพาณิชย์ 59,513.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2874 ลว 22 กค 65

42 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 24 รายการ (กพก) 73,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 72,290.27 ร้านอาทรพาณิชย์ 72,290.27 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2930 ลว 27 กค 65

43 จดัซ้ือกล่องกระดาษลูกฟูก ขนาด 37x42x31ซม. (กพง) 1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,540.80 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,540.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2931 ลว 27 กค 65

44 จดัซ้ือธงตราสัญลักษณ์ ผ้าต่วนส้าหรับประดับ 3 รายการ (กค) 15,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 15,680.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 15,680.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2933 ลว 27 กค 65

45 ซ้ือของสมนาคุณ 1 รายการ (กลุ่มโคนมน กพก) 1,500.00 ว.119 ร้าน Sandwich tigger 1,500.00 ร้าน Sandwich tigger 1,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1925 ลว 30 มิย 65

46 จัดซ้ือธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ 28 กค 65 (กค) 8,480.00 ว.119 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 8,480.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 8,480.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2551 ลว 27 มิย 65

47 จัดซ้ือวัสดุงานโครงการ 2 นายการ (สสพ.1) 3,000.00 ว.119 ร้านลีลาอาร์ต 680.00 ร้านลีลาอาร์ต 680.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1984 ลว 30 มิย 65

ร้านอาทรพาณิชย์ 1,689.20 ร้านอาทรพาณิชย์ 1,689.20 

48 จา้งตกแต่งสถานที่จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ 28 กค 2565 (กค) 7,800.00 ว.119 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1551 ลว 27 มิย 65

49 จ้างตกแต่งสถานที่จัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ 28 กค 2565 (สทส) 1,700.00 ว.119 นายส้ารวย ศรีงาม 1,700.00 นายส้ารวย ศรีงาม 1,700.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2702 ลว 11 กค 65

50 จดัซ้ือวสัดุโครงการประชมุฯ 3 รายการ (สสพ.2) 1,050.00 ว.119 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,050.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 1,050.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2203 ลว 19 กค 65

51 จดัซ้ือวัสดุจดักจิกรรมนิทรรศการฯ 12 สค 2565 (สทส) 10,000.00 ว.119 หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 9,951.00 ห้างหุน้ส่วนจ้ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 9,951.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2368 ลว 18 กค 65

52 จัดซ้ือวัสดุโครงการประชุมฯ 3 รายการ (กพก) 6,650.00 ว.119 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 6,505.60 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 6,505.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2046 ลว 8 กค 65

53 จดัซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด 1 พวง วันพระบดิาแหง่การสหกรณ์ไทย 2,000.00 ว.119 สันนบิาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 2,000.00 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 2,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2873 ลว 25 กค 65

54 จัดซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรมฯ ผ่านระบบ Zoom meeting 4,000.00 ว.119 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 3,986.82 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 3,986.82 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 2853 ลว 25 กค 65


