แบบ สขร.๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้าง
ประจําเดือน มกราคม พ .ศ. ๒๕๖5 (ตั งแต่ วันที ๑ - ๓๑ มกราคม 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 ประจําเดือนมกราคม 2564

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบเสร็จรับเงน เล่มที

เสนอราคาเหมาะสม

11 เลขที 50,74

ภายในวงเงนงบประมาณ
๒

๓

จ้างจัดทําเอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบส่งของ เล่มที 029

ดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

เสนอราคาตาสุด

เลขที 1419 ลว. 12

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภายในวงเงนงบประมาณ

มี.ค. 65

ร้านพร้อมใจ โดย น.ส.กมลทิพย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังซือ เลขที

วรชาติตระกูล/ 46,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

11/2565 ลว. 12

ภายในวงเงนงบประมาณ

ม.ค.65

ซือวัสดุสําหรับฝกปฏิบัติ โครงการเพิมทักษะการทอผ้ายกขิดลาย

3,760.00

46,000.00

3,760.00

46,000.00

ประจําจังหวัด (งบจังหวัด)

๔

๕

ซือวัสดุการประชุมคณะกรรมการเครอข่ายองค์ความรู ้ ตามโครงการ

็ กซ์ 3,760 บาท
เฉพาะเจาะจง ร้านจอมซีรอ

เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมใจ โดย น.ส.กมลทิพย์
วรชาติตระกูล/ 46,000 บาท

1,750.00

ร้านจอมซีรอ
็ กซ์ 3,760 บาท

1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีไซน์บิซเิ นสชอป/ 1,750 บาท ร้านดีไซน์บิซเิ นสชอป/ 1,750 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังซือ เลขที

ส่งเสรมกระบวนการเครอข่ายองค์ความรู ้ (Knowledge - Based

เสนอราคาเหมาะสม

12/2565 ลว. 12

OTOP : KBO)

ภายในวงเงนงบประมาณ

ม.ค.65

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังเช่า 4/25๖5

ความรู ้ ตามโครงการส่งเสรมกระบวนการเครอข่ายองค์ความรู ้

เสนอราคาเหมาะสม

ลว. 18 ม.ค.65

(Knowledge - Based OTOP : KBO)

ภายในวงเงนงบประมาณ

จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเครอข่ายองค์

5,750.00

5,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมซีรอ
็ กซ์/ 5,750 บาท

ร้านจอมซีรอ
็ กซ์/ 5,750 บาท

- เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเครอข่ายองค์ความรู ้ KBO
- เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรูแ
้ ก่ผผ
ู้ ลิต
ผูป
้ ระกอบการ OTOP
๖

ซือวัสดุการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรูแ
้ ก่ผผ
ู้ ลิต ผูป
้ ระกอบการ
OTOP ตามโครงการส่งเสรมกระบวนการเครอข่ายองค์ความรู ้
(Knowledge - Based OTOP : KBO)
-วัสดุการประชุม จํานวน 4 รายการ

-กระเปาผ้า จํานวน 50 ใบ

1,800.00

6,500.00

1,800.00

6,500.00

เฉพาะเจาะจง ดีไซน์บิซเิ นสชอป/ 1,800 บาท

เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมใจ โดย น.ส.กมลทิพย์
วรชาติตระกูล/ 6,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังซือ เลขที

เสนอราคาเหมาะสม

13/2565 ลว. 12

ร้านพร้อมใจ โดย น.ส.กมลทิพย์

ภายในวงเงนงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ม.ค.65
ใบสังซือ เลขที

วรชาติตระกูล/ 6,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

14/2565 ลว. 12

ภายในวงเงนงบประมาณ

ม.ค.65

ดีไซน์บิซเิ นสชอป/ 1,800 บาท

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้าง
ประจําเดือน มกราคม พ .ศ. ๒๕๖5 (ตั งแต่ วันที ๑ - ๓๑ มกราคม 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

จ้างออกแบบและผลิตปายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

26,500.00

26,500.00

เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ ภู่โพธิ/ 26,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังจ้าง เลขที

เสนอราคาเหมาะสม

5/2565 ลว. 12 ม.ค.

ภายในวงเงนงบประมาณ

65

ร้านเจรญเครองเขียน/ 57,100

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังซือ เลขที

บาท

เสนอราคาเหมาะสม

15/2565 ลว. 12

ภายในวงเงนงบประมาณ

ม.ค.65

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบส่งของ เล่มที 029

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที1416 ลว19 ม.ค.

ภายในวงเงนงบประมาณ

65

นายอํานาจ ภู่โพธิ/ 26,500 บาท

โครงการรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด

8

ซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สํานักงานเลขานุการ อสก.จ.

57,100.00

57,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจรญเครองเขียน/ 57,100

ฉะเชิงเทรา ตามแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ

บาท

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงนนอก
ฝากคลัง)
9

จัดซือจัดจ้างพัสดุ ตามโครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อ
ยอด” เพือพัฒนาชุมชน ประจําป 2565 เพือใช้สําหรับการประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกหมูบ
่ ้านต้นแบบการน้อมนําแนวพระราชดําร
คณะกรรมการระดับจังหวัด
- จ้างจัดทําเอกสารการประชุม จํานวน 30 ชุด
- ซือวัสดุการประชุม จํานวน 6 รายการ

2,100.00
2,550.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมซีรอ
็ กซ์/ 2,100 บาท
2,550.00 เฉพาะเจาะจง ดีไซน์บิซเิ นสชอป/ ๒,๕๕๐ บาท

ร้านจอมซีรอ
็ กซ์/ 2,100 บาท
ดีไซน์บิซเิ นสชอป/ ๒,๕๕๐ บาท

ใบส่งสินค้า เล่มที 015
เลขที 047 ลว.19 ม.ค.
10

เช่าใช้บรการระบบประชุมทางไกลผ่านเครอข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้

3,000.00

โปรแกรม Zoom Meeting Pro License 3 Months

3,000.00

ั
เฉพาะเจาะจง บรษัท สมาร์ท โซลูชน

บรษัท สมาร์ท โซลูชน
ั

คอมพิวเตอร์ จํากั ด/ 3,000 บาท คอมพิวเตอร์ จํากั ด/ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

65
ใบสังเช่า 4/25๖5

เสนอราคาเหมาะสม

ลว. 18 ม.ค.65

ภายในวงเงนงบประมาณ
11

ซือวัสดุการประชุม โครงการส่งเสรมและพัฒนาผูน
้ ําการเปลียนแปลง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง ดีไซน์บิซเิ นสชอป/ 800 บาท

ดีไซน์บซ
ิ เิ นสชอป/ 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังซือ เลขที

เสนอราคาเหมาะสม

16/2565 ลว. 25

ภายในวงเงนงบประมาณ

ม.ค.65

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้าง
ประจําเดือน มกราคม พ .ศ. ๒๕๖5 (ตั งแต่ วันที ๑ - ๓๑ มกราคม 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

12

จัดหาพัสดุ เพือใช้สําหรับโครงการขับเคลือนงานอาสาพัฒนาชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- จัดทําปายไวนิล ขนาด 2.5 x 1.2 เมตร จํานวน 2 แผ่น และ ขนาด

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ ภู่โพธิ/ 2,000 บาท

นายอํานาจ ภู่โพธิ/ 2,000 บาท

4.5 x 1.5 เมตร จํานวน 1 แผ่น
- กรอบรูปใส่เกียรติบัตร จํานวน 22 กรอบ และ พระบรมฉายาลักษณ์

13

5,880.00

5,880.00 เฉพาะเจาะจง ดีไซน์บิซเิ นสชอป/ 5,880 บาท

ดีไซน์บิซเิ นสชอป/ 5,880 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบส่งของ เล่มที 014

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที0663 ลว28

ภายในวงเงนงบประมาณ

ม.ค.65

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรสินทรมหาวชิราลงกรณ์

ใบส่งของ เล่มที 015

พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห
่ ัว (ร.๑๐) พร้อมกรอบ (เคลือบปูกาวไม่ใส่กระจก)

เลขที 050 ลว 28

ขนาด 20x30 นิว จํานวน 1 ชุด

ม.ค.65

จ้างเหมาบรการจัดทําสือสร้างการรับรู ้ ตามโครงการ ๙ : ๑๐ ปฏิบัติบูชา
"สืบสาน รักษา ต่อยอด" เพือพัฒนาชุมชน ประจําป ๒๕๖๕
- จัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic ขนาด เอ3

24,600.00

จํานวน 1,230 แผ่น
- จ้างจัดทําปายไวนิล ขนาดกว้าง ๑.๕ ม. ยาว ๒ ม. จํานวน ๑๒ ปาย

24,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท/
24,600 บาท

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ ทองดี/ 5,400 บาท

บจก.เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท/

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังจ้าง เลขที

24,600 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

6/2565 ลว. 31 ม.ค.65

นายมานพ ทองดี/ 5,400 บาท

ภายในวงเงนงบประมาณ

ใบสังจ้าง เลขที
7/2565 ลว. 31 ม.ค.
65

