แบบ สขร.๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้าง
ประจําเดือน พฤศจิกายน พ .ศ. ๒๕๖๔ (ตั งแต่ วันที ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
หน่วยงาน สํานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที และวันที
ลําดั บที

งานที จัดซือจัดซือหรอจัดจ้าง

วงเง นที
จัดซือจัดจ้าง

ราคากลาง

วธีการจัดซื อ/

รายชือผู้เสนอราคา

ผู้ได้รบ
ั การคั ดเลือก

เหตุผลทีคัดเลือก

จัดจ้าง

และราคาที เสนอ

และราคาที ตกลงซื อหรอจ้าง

โดยสรุป

ของสั ญญาหร อ
ข้อตกลง
ในการซื อหรอจ้าง

๑

ซือวัสดุสํานักงาน (นาดืม) เพือใช้สําหรับการบรการผูม
้ าติดต่อราชการ

450.00

450.00

เฉพาะเจาะจง บจก.ส.มาลี (2535)/ 450 บาท

บจก.ส.มาลี (2535)/ 450 บาท

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๔
๒

จ้างเหมาจัดทําปายไวนิล เพือใช้สําหรับร่วมกิจกรรมบูธชมรมแม่บ้าน

๔

เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ ภู่โพธิ/ 3,600 บาท

นายอํานาจ ภู่โพธิ/ 3,600 บาท

ใบส่งของ เล่มที 013

เสนอราคาตาสุด

เลขที 0602 ลว.11

ภายในวงเงนงบประมาณ

พ.ย.64

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบส่งของ เล่มที 015

พอเพียง กิจกรรมที ๑ สร้างและพัฒนาขับเคลือนในระดับพืนที

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที 028 ลว.22

กิจกรรมที ๑.๑ อบรมแกนนําขับเคลือนหมูบ
่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ภายในวงเงนงบประมาณ

พ.ย.64

ร้านนับตังค์ โดย น.ส.เมธินี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังซือ เลขที 1/2565

ภาษิต/ 7,040 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

ลว. 22 พ.ย.64

ซือวัสดุประกอบการฝกอบรม โครงการพัฒนาหมูบ
่ ้านเศรษฐกิจ

ซือวัสดุสนับสนุนกิจกรรมฝกสาธิต โครงการพัฒนาหมูบ
่ ้านเศรษฐกิจ

2,510.00

7,040.00

2,510.00

7,040.00

เฉพาะเจาะจง ดีไซน์บิซเิ นสชอป/ 2,510 บาท

เฉพาะเจาะจง ร้านนับตังค์ โดย น.ส.เมธินี
ภาษิต/ 7,040 บาท

ดีไซน์บิซเิ นสชอป/ 2,510 บาท

กิจกรรมที ๑.๑ อบรมแกนนําขับเคลือนหมูบ
่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง

๖

ซือวัสดุประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู ้

ภายในวงเงนงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังซือ เลขที

ความเข้าใจเครอข่ายคณะกรรมการบรหารศูนย์ประสานงานองค์การ

เสนอราคาเหมาะสม

2/2565 ลว. 22 พ.ย.

ชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

ภายในวงเงนงบประมาณ

64

จ้างเหมาบรการบุคคลเพือปฏิบัติงาน ตําแหน่ง นักการตลาดรุน
่ ใหม่

5,100.00

79,500.00

5,100.00

79,500.00

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (22 พ.ย. 64 - 30 เม.ย.65)

เฉพาะเจาะจง ดีไซน์บิซเิ นสชอป/ 5,100 บาท

เฉพาะเจาะจง น.ส.วรยา ธรรมศร/ 79,500

ดีไซน์บิซเิ นสชอป/ 5,100 บาท

น.ส.วรยา ธรรมศร/ 79,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

บาท

เสนอราคาเหมาะสม

(ทดแทน) จํานวน 1 ราย
๗

๘

ลว. 1 พ.ย.64

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

3,600.00

พอเพียง กิจกรรมที ๑ สร้างและพัฒนาขับเคลือนในระดับพืนที

๕

บส. เล่มที 10 เลขที 42

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนงบประมาณ
3,600.00

มหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา

๓

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซือวัสดุการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพผูป
้ ระกอบการสู่ยุค 4.0

จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุมพร้อมเย็บเล่ม โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูป
้ ระกอบการสู่ยุค 4.0

บันทึกข้อตกลง 8/๖5
ลว. 22 พ.ย.64

ภายในวงเงนงบประมาณ
24,500.00

6,300.00

24,500.00

6,300.00

เฉพาะเจาะจง ดีไซน์บิซเิ นสชอป วัสดุการ

ดีไซน์บิซเิ นสชอป วัสดุการประชุม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ประชุม จํานวน 8 รายการ /

จํานวน 8 รายการ /15,050 บาท เสนอราคาเหมาะสม

15,050 บาท

บ้านวังควายสติกเกอร์&สกรน

บ้านวังควายสติกเกอร์&สกรน

โดย ว่าที ร.ต.เผด็จ อินทสวัสดิ

โดย ว่าที ร.ต.เผด็จ อินทสวัสดิ

กระเปาผ้า 63 ใบ/9,450 บาท

๊ กซ์/ 6,300 บาท
เฉพาะเจาะจง ร้านจอมซีรอ

ร้านจอมซีรอ
๊ กซ์/ 6,300 บาท

ใบสังซือ 3-4/๖5
ลว. 26 พ.ย.64

ภายในวงเงนงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังจ้าง เลขที

เสนอราคาเหมาะสม

2/2565 ลว.26 พ.ย.64

ภายในวงเงนงบประมาณ

