แบบ สขร.๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้าง
ประจําเดือน กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 (ตั งแต่ วันที ๑ - 28 กุมภาพั นธ์ 2565)
หน่วยงาน สํานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที และวันที
ลําดั บที

งานที จัดซือจัดซือหรอจัดจ้าง

วงเง นที
จัดซือจัดจ้าง

ราคากลาง

วธีการ

รายชือผู้เสนอราคา

ผู้ได้รบ
ั การคั ดเลือก

เหตุผลทีคัดเลือก

จัดซือ/จัดจ้าง

และราคาที เสนอ

และราคาที ตกลงซื อหรอจ้าง

โดยสรุป

ของสั ญญาหร อ
ข้อตกลง
ในการซื อหรอจ้าง

๑

ซือนาดืม เพือใช้สําหรับบรการผูม
้ าติดต่อราชการสํานักงานพัฒนา

510.00

510.00

เฉพาะเจาะจง บจก.ส.มาลี (2535)/ 510 บาท

บจก.ส.มาลี (2535)/ 510 บาท

ชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2564

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบเสร็จรับเงน เล่มที

เสนอราคาเหมาะสม

12 เลขที 27,72

ภายในวงเงนงบประมาณ
๒

ซือวัสดุเพือการพัฒนาคุณภาพชีวต ตามโครงการจัดทําสารสนเทศ

14,000.00

14,000.00

ตําบลต้นแบบเพือพัฒนาคุณภาพชีวต ป 2565 โดยวธีเฉพาะเจาะจง

๓

จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพ

เฉพาะเจาะจง ร้านนับตังค์ โดย น.ส.เมธินี
ภาษิต/ 14,000 บาท

1,520.00

1,520.00

็ กซ์/ 1,520 บาท
เฉพาะเจาะจง ร้านจอมซีรอ

ร้านนับตังค์ โดย น.ส.เมธินี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังซือ เลขที

ภาษิต/ 14,000 บาท

เสนอราคาตาสุด

17/2565 ลว. 4 ก.พ.

ภายในวงเงนงบประมาณ

65

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังจ้าง เลขที

เสนอราคาเหมาะสม

8/2565 ลว. 8 ก.พ.65

ร้านจอมซีรอ
็ กซ์/ 1,520 บาท

เครอข่าย OTOP โดยวธีเฉพาะเจาะจง

ภายในวงเงนงบประมาณ
๔

ซือวัสดุการประชุม โครงการพัฒนาศั กยภาพเครอข่าย OTOP โดยวธี
เฉพาะเจาะจง
- วัสดุการประชุม จํานวน 6 รายการ

5,090.00

5,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีไซน์บิซเิ นสชอป/5,090 บาท ร้านดีไซน์บิซเิ นสชอป/5,090 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังซือเลขที

- กระเปาผ้า จํานวน 38 ใบ

4,940.00

4,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมใจ/ 4,940 บาท

18,19/65 ลว. 8ก.พ.65

ร้านพร้อมใจ/ 4,940 บาท

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนงบประมาณ

๕

ซือวัสดุเพือใช้สําหรับการดําเนินงานโครงการส่งเสรมและพัฒนา

113,100.00

เกษตรกร และสถาบันเกษตรให้มค
ี วามเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของ

113,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนับตังค์ โดย น.ส.เมธินี
ภาษิต/ 113,100 บาท

ร้านนับตังค์ โดย น.ส.เมธินี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังซือ เลขที

ภาษิต/ 113,100 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

21/2565 ลว. 8 ก.พ.

ภายในวงเงนงบประมาณ

65

เศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒนาจังหวัด)
- วัสดุฝกอบรม
- วัสดุฝกปฏิบัติ
๖

จ้างเหมาบรการบุคคลเพือปฏิบัติงาน ตําแหน่ง นักการตลาดรุน
่ ใหม่
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทดแทน) จํานวน 2 ราย
(๑) ระหว่างวันที 15 ก.พ. 65 - 30 เม.ย. 65

37,500.00

37,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชน
ิ ันต์ พ่อค้าช้าง/ 37,500 นายพิชน
ิ ันต์ พ่อค้าช้าง/ 37,500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
บาท

(๒) ระหว่างวันที 1 มี.ค.65 - 30 เม.ย. 65

30,000.00

บาท

เสนอราคาเหมาะสม

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เมธาว มนจ้อย/ 30,000 บาท น.ส.เมธาว มนจ้อย/ 30,000 บาท ภายในวงเงนงบประมาณ

บันทึกตกลงจ้าง เลขที
9/2565 ลว. 14 ก.พ.
65
บันทึกตกลงจ้าง เลขที
10/2565 ลว. 28

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้าง
ประจําเดือน กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 (ตั งแต่ วันที ๑ - 28 กุมภาพั นธ์ 2565)
หน่วยงาน สํานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที และวันที
ลําดั บที

งานที จัดซือจัดซือหรอจัดจ้าง

วงเง นที
จัดซือจัดจ้าง

ราคากลาง

วธีการ

รายชือผู้เสนอราคา

ผู้ได้รบ
ั การคั ดเลือก

เหตุผลทีคัดเลือก

จัดซือ/จัดจ้าง

และราคาที เสนอ

และราคาที ตกลงซื อหรอจ้าง

โดยสรุป

ของสั ญญาหร อ
ข้อตกลง
ในการซื อหรอจ้าง

7

จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสรมกระบวนการ

๑) บรษัท ปงสตูดิโอ จํากัด

บรษัท อินโนเวชัน พรน จํากั ด/

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

สัญญา เลขที 2/2565

เครอข่ายองค์ความรู ้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด

๒) บรษัท อินโนเวชัน พรน จํากั ด

647,350 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

ลว. 16 ก.พ.65

ฉะเชิงเทรา

๓) บรษัท อาร์ พี พี ออล จํากั ด

800,000.00

1,800.00

e-bidding

ภายในวงเงนงบประมาณ

๔) บรษัท ขวัญฤทัย กรุป
๊ จํากั ด
8

จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุมประจําเดือนสํานักงานพัฒนา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

บิลส่งของ เล่มที 029

ชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที ๒

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที 1429 ลว. 25

(เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565)

ภายในวงเงนงบประมาณ

ก.พ.65

1,050.00

1,051.00

็ กซ์/ 1,051 บาท
เฉพาะเจาะจง ร้านจอมซีรอ

ร้านจอมซีรอ
็ กซ์/ 1,051 บาท

