
ลําดับ
ที่
1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 19,590.00            ตกลงราคา หจก. ช้างแก้วปิโตรเลียม 19,590.00 บาท หจก. ช้างแก้วปิโตรเลียม 19,590.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

2 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1,200.00               ตกลงราคา สวนเรืองศรี  1,200.00 บาท สวนเรืองศรี  1,200.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2560

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที่คัดเลือก



ลําดับ
ที่
1 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 340.00                 ตกลงราคา บจก. เอก - ชัย ดีสิทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด บจก. เอก - ชัย ดีสิทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

340.00 บาท 340.00 บาท เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 117.00                 ตกลงราคา สหกิจสงขลา 117.00 บาท สหกิจสงขลา 117.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,926.00               ตกลงราคา หจก. ธีชาโปรดักส์  1,926.00 บาท หจก. ธีชาโปรดักส์  1,926.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

4 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 695.50                 ตกลงราคา ซีคอมซัพพลาย (สนง.ใหญ่) 695.50 บาท ซีคอมซัพพลาย (สนง.ใหญ่) 695.50 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 103.00                 ตกลงราคา เอ็น.ซี ลิเล็กทรอนิกส์  103.00 บาท เอ็น.ซี ลิเล็กทรอนิกส์  103.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 180.00                 ตกลงราคา ร้านวชิราพรรณ  180.00 บาท ร้านวชิราพรรณ  180.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6,740.00               ตกลงราคา อักษรชัยเครื่องเขียน  6,740.00 บาท อักษรชัยเครื่องเขียน  6,740.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

8 จัดซื้อวัสดุอบรม 7,000.00               ตกลงราคา ร้านกิจถาวร  7,000.00 บาท ร้านกิจถาวร  7,000.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

9 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 2,780.00               ตกลงราคา หจก.ช้างแก้วปิโตรเลียม  2,780.00 บาท หจก.ช้างแก้วปิโตรเลียม  2,780.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 550.00                 ตกลงราคา ร้านจรินทร์นาฬิกา  550.00 บาท ร้านจรินทร์นาฬิกา  550.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที่คัดเลือก



ลําดับ
ที่
1 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 735.00                 ตกลงราคา ทวีทรัพย์ (เจ้เคียง)  735.00 บาท ทวีทรัพย์ (เจ้เคียง)  735.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,600.00               ตกลงราคา ไทยพาณิชย์สโตร์  3,600.00 บาท ไทยพาณิชย์สโตร์  3,600.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 775.00                 ตกลงราคา เอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเทม จํากัด 775.00 บาท เอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเทม จํากัด 775.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

4 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 840.00                 ตกลงราคา หจก.ธีชาโปรดักส์  840.00 บาท หจก.ธีชาโปรดักส์  840.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

5 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 2,670.00               ตกลงราคา หจก.ช้างแก้วปิโตรเลียม 2,670.00 บาท หจก.ช้างแก้วปิโตรเลียม 2,670.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

6 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 3,610.00               ตกลงราคา หจก.ช้างแก้วปิโตรเลียม 3,610.00 บาท หจก.ช้างแก้วปิโตรเลียม 3,610.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 835.00                 ตกลงราคา บจก.ยูนิตี้ไอที ซิสเต็ม จํากัด  835.00 บาท บ.ยูนิตี้ไอที ซิสเต็ม จํากัด  835.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

8 จัดซื้อวัสดุอบรม 22,050.00            ตกลงราคา ร้านอักษรชัย เครื่องเขียน 22,050.00 บาท ร้านอักษรชัย เครื่องเขียน 22,050.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม  2560

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที่คัดเลือก



ลําดับ
ที่
1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,990.00               ตกลงราคา แอสแพค เทคโนโลยี 1,990.00 บาท แอสแพค เทคโนโลยี 1,990.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ

เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 390.00                 ตกลงราคา บจก.แสงเสียงหวน จํากัด 390.00 บาท บจก.แสงเสียงหวน จํากัด 390.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,400.00               ตกลงราคา แอสแพค เทคโนโลยี 1,400.00 บาท แอสแพค เทคโนโลยี 1,400.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

4 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,926.00               ตกลงราคา หจก.ธีชาโปรดักส์ 1,926.00 บาท หจก.ธีชาโปรดักส์ 1,926.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

5 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,289.00               ตกลงราคา บจก.เอกชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 1,289.00 บาท บจก.เอกชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 1,289.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

6 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,100.00               ตกลงราคา เอ็น ซี อิเล็กทรอนิกส์ 1,100.00 บาท เอ็น ซี อิเล็กทรอนิกส์ 1,100.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

7 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 8,950.00               ตกลงราคา หจก.ช้างแก้วปิโตรเลียม 8,950.00 บาท หจก.ช้างแก้วปิโตรเลียม 8,950.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

8 จัดซื้อวัสดุการไฟฟ้า 267.50                 ตกลงราคา หจก.ซีคอมซัพพลาย (สนง.ใหญ่) 267.50 บาท หจก.ซีคอมซัพพลาย (สนง.ใหญ่) 267.50 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

9 จัดซื้อวัสดุการไฟฟ้า 251.45                 ตกลงราคา หจก.สงขลาอิเลคทริค (สนง.ใหญ่)  251.45 บาท หจก.สงขลาอิเลคทริค (สนง.ใหญ่)  251.45 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

10 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 9,120.00               ตกลงราคา หจก.ช้างแก้วปิโตรเลียม 9,120.00 บาท หจก.ช้างแก้วปิโตรเลียม 9,120.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม  2561

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที่คัดเลือก



ลําดับ
ที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม  2561

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที่คัดเลือก

11 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 1,254.04               ตกลงราคา หจก.ซีคอม ซัพพลาย (สนง ใหญ่) 1,254.04 บาท หจก.ซีคอม ซัพพลาย (สนง ใหญ่) 1,254.04 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 16,592.00            ตกลงราคา ร้านอักษรชัย 16,592.00 บาท ร้านอักษรชัย 16,592.00 บาท มีประสบการณ์และผลงานลักษณะ
เดียวกันต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้


