
ลําดับ

ที่

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,755.00           ตกลงราคา แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด  1,755.00 บาท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง  1,755.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 480.00              ตกลงราคา แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด 480.00 บาท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง  480.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 210.00              ตกลงราคา แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด  210.00 บาท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง  210.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 120.00              ตกลงราคา แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด  120.00 บาท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง 120.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,000.00           ตกลงราคา ไทยพาณิชสโตร์  6,000.00 บาท ไทยพาณิชสโตร์  6,000.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

6 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 415.00              ตกลงราคา สหกิจสงขลา  415.00 บาท สหกิจสงขลา  415.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

7 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 14,460.00         ตกลงราคา ช้างแก้วปิโตรเลียม  14,460.00 บาท ช้างแก้วปิโตรเลียม  14,460.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 180.00              ตกลงราคา วชิราพรรณ  180.00 บาท วชิราพรรณ  180.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 12,530.00         ตกลงราคา สงขลาสโตร์ , ร้านรุ่งเรือง, สิริสังฆทาน สงขลาสโตร์ , ร้านรุ่งเรือง, สิริสังฆทาน มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

12,530.00 บาท 12,530.00 บาท เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2559

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที่คัดเลือก



ลําดับ

ที่

1 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,806.00           ตกลงราคา หจก.ธีชาโปรดัก  4,806.00 บาท หจก.ธีชาโปรดัก  4,806.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 568.42              ตกลงราคา โฮมโปรดัก เซ็นเตอร์ 568.42 บาท โฮมโปรดัก เซ็นเตอร์ 568.42 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

3 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 11,100.00         ตกลงราคา ช้างแก้วปิโตรเลียม  11,100.00 บาท ช้างแก้วปิโตรเลียม  11,100.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

. เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 22,474.00         ตกลงราคา อักษรชัยเครื่องเขียน  22,474.00 บาท อักษรชัยเครื่องเขียน  22,474.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

. เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2559

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที่คัดเลือก



ลําดับ

ที่

1 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 130.00              ตกลงราคา คูขุดวัสดุก่อสร้าง  130.00 บาท คูขุดวัสดุก่อสร้าง  130.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 125.00              ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดนําศิลป์  125.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัดนําศิลป์  125.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,100.00           ตกลงราคา ธีชาโปรดักส์  1,100.00 บาท ธีชาโปรดักส์  1,100.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

4 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 125.00              ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดนําศิลป์  125.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัดนําศิลป์  125.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,890.00           ตกลงราคา บิ๊ก คาเมร่า คอปอเรชั่น  1,890.00 บาท บิ๊ก คาเมร่า คอปอเรชั่น  1,890.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

6 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 13,390.00         ตกลงราคา ช้างแก้วปิโตรเลียม 13,390.00 บาท ช้างแก้วปิโตรเลียม 13,390.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

. เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

7 ค่าจ้างเหมาบริการขนส่ง 16,000.00         ตกลงราคา หจก.ท่องไทยทั่วทิศ  16,000  บาท หจก.ท่องไทยทั่วทิศ  16,000  บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

โดยสารรถบัสปรับอากาศ . เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

8 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,890.00           ตกลงราคา บมจ.บิ๊กคาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด  1,890.00 บาท บมจ.บิ๊กคาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด  1,890.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

. เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2559

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที่คัดเลือก



ลําดับ

ที่

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 170.00              ตกลงราคา แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ ๊ป จํากัด 170.00  บาท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ ๊ป จํากัด 170.00  บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 85.00                ตกลงราคา คูขุดค้าวัสดุก่อสร้าง  85.00 บาท คูขุดค้าวัสดุก่อสร้าง  85.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 172.00              ตกลงราคา ร้านน้องไลเอกสาร 172.00 บาท ร้านน้องไลเอกสาร 172.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

4 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม 4,400.00           ตกลงราคา นายกรรเดช บัวสาย  4,400.00 บาท นายกรรเดช บัวสาย  4,400.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2560

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที่คัดเลือก



ลําดับ

ที่

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,000.00               ตกลงราคา ไทยพาณิชสโตร์ 6,000.00 บาท ไทยพาณิชสโตร์ 6,000.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

                         เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 440.00                 ตกลงราคา แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด 440.00 บาท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด 440.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 70.00                   ตกลงราคา พันทิพย์คอมพิวเตอร์แอนด์ซัพพลาย 70.00 บาท พันทิพย์คอมพิวเตอร์แอนด์ซัพพลาย 70.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

4 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,926.00               ตกลงราคา ธีชาโปรดักส์  1,926.00 บาท ธีชาโปรดักส์  1,926.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

5 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 14,330.00            ตกลงราคา ช้างแก้วปิโตรเลียม  14,330.00 บาท ช้างแก้วปิโตรเลียม  14,330.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

6 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 5,540.00               ตกลงราคา ช้างแก้วปิโตรเลียม  5,540.00 บาท ช้างแก้วปิโตรเลียม  5,540.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

7 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 569.10                 ตกลงราคา ซีคอม ซัพพลาย (สํานักงานใหญ่) 569.10 บาท ซีคอม ซัพพลาย (สํานักงานใหญ่) 569.10 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,420.00               ตกลงราคา 100% ทําป้าย  1,420.00 บาท 100% ทําป้าย  1,420.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลกัษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,440.00               ตกลงราคา อักษรชัยเครื่องเขียน  1,440.00 บาท อักษรชัยเครื่องเขียน  1,440.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 13,187.00            ตกลงราคา อักษรชัยเครื่องเขียน  13,187.00 บาท อักษรชัยเครื่องเขียน  13,187.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที่คัดเลือก



ลําดับ

ที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที่คัดเลือก

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 16,800.00            ตกลงราคา สงขลาสโตร์ สํานักงานใหญ่ 16,800.00 บาท สงขลาสโตร์ สํานักงานใหญ่ 16,800.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้


