แบบ สขร.๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้าง
ประจําเดือน มีนาคม พ .ศ. ๒๕๖๕ (ตั งแต่ วันที ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
หน่วยงาน สํานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลําดั บที

๑

๒

งานที จัดซือจัดซือหรอจัดจ้าง

จ้างจัดทําปายนิทรรศการ ตามโครงการจัดแสดงนิทรรศการขับเคลือน

วงเง นที
จัดซือจัดจ้าง

ราคากลาง

วธีการ

รายชือผู้เสนอราคา

ผู้ได้รบ
ั การคั ดเลือก

เหตุผลทีคั ดเลือก

จัดซือ/จัดจ้าง

และราคาที เสนอ

และราคาที ตกลงซื อหรอจ้าง

โดยสรุป

เลขที และวันที
ของสั ญญาหร อข้อตกลง
ในการซื อหรอจ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังจ้าง เลขที 9/2565

การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยืน โดยวธี

เสนอราคาเหมาะสม

ลว. 1 มี.ค. 65

เฉพาะเจาะจง

ภายในวงเงนงบประมาณ

ซือนาดืม เพือใช้สําหรับบรการผูม
้ าติดต่อราชการสํานักงานพัฒนา

7,500.00

600.00

7,500.00

เฉพาะเจาะจง นายมานพ ทองดี/ 510 บาท

600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ส.มาลี (2535)/ 600 บาท

นายมานพ ทองดี/ 510 บาท

บจก.ส.มาลี (2535)/ 600 บาท

ชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือนมีนาคม 2564

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบเสร็จรับเงน เล่มที 13

เสนอราคาตาสุด

เลขที 8 ลว. 8 มี.ค.65

ภายในวงเงนงบประมาณ
๓

ซือกรอบรูปไม้แท้ เพือใช้สําหรับการจัดพิธม
ี อบลายผ้าพระราชทาน

4,550.00

4,550.00

เฉพาะเจาะจง ร้านดีไซน์บิซเิ นสชอป/ 4,550 บาท ร้านดีไซน์บิซเิ นสชอป/ 4,550 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

"ผ้าขิดลายนารรัตนราชกัญญา"

๔

ซือวัสดุสํานักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักงานเลขานุการ อกส.จ.

6,600.00

6,600.00

๕

๖

7

จ้างทําปายประชาสัมพันธ์ เพือใช้สําหรับโครงการเพิมประสิทธิภาพการ

6,400.00

6,400.00

ภายในวงเงนงบประมาณ

65
ใบสังซือเลขที

เสนอราคาเหมาะสม

21/2565 ลว. 15 มี.ค.

ภายในวงเงนงบประมาณ

65

เฉพาะเจาะจง ร้านโกลด์ คัลเลอร์แล็บ/ 6,400 บาทร้านโกลด์ คัลเลอร์แล็บ/ 6,400 บาทมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังจ้าง เลขที

บรหารจัดการทุนชุมชน และยกระดับสู่การเปนต้นแบบ กิจกรรม

เสนอราคาเหมาะสม

10/2565 ลว. 18 มี.ค.

มหกรรมการออม ลดความเหลือมลาของประชาชน

ภายในวงเงนงบประมาณ

65

จ้างจัดทําวดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกลุม
่ ออมทรัพย์เพือการ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังจ้าง เลขที

ผลิต โครงการเพิมประสิทธิภาพการบรหารจัดการทุนชุมชนและ

เสนอราคาเหมาะสม

11/2565 ลว. 24 มี.ค.

ยกระดับสู่การเปนต้นแบบ กิจกรรมมหกรรมการออมลดความเหลือม

ภายในวงเงนงบประมาณ

65

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังจ้าง เลขที

เสนอราคาเหมาะสม

12/2565 ลว. 25 มี.ค.

ภายในวงเงนงบประมาณ

65

ลาของประชาชน
จ้างจัดทําปายโรลอัพ ตามโครงการส่งเสรมและพัฒนาหมูบ
่ ้านกองทุน

16,000.00

10,000.00

16,000.00

10,000.00

แม่ของแผ่นดิน

8

เลขที 032 ลว. 10 มี.ค.

เฉพาะเจาะจง ร้านเจรญเครองเขียน/ 6,600 บาท ร้านเจรญเครองเขียน/ 6,600 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ฉะเชิงเทรา

ใบส่งสินค้า เล่มที 016

เสนอราคาเหมาะสม

ซือวัสดุสํานักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักงานเลขานุการ อกส.จ.
ฉะเชิงเทรา

12,000.00

12,000.00

เฉพาะเจาะจง น.ส.วรยา ธรรมศร/ 16,000 บาท น.ส.วรยา ธรรมศร/ 16,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ ภู่โพธิ/ 10,000 บาท

นายอํานาจ ภู่โพธิ/ 10,000 บาท

เฉพาะเจาะจง ร้านเจรญเครองเขียน/ 12,000 บาทร้านเจรญเครองเขียน/ 12,000 บาทมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

บิลส่งของ เล่มที 029

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที 1429 ลว. 25

ภายในวงเงนงบประมาณ

ก.พ.65

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้าง
ประจําเดือน มีนาคม พ .ศ. ๒๕๖๕ (ตั งแต่ วันที ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
หน่วยงาน สํานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลําดั บที

9

งานที จัดซือจัดซือหรอจัดจ้าง

จ้างซ่อมแซมเครองปรนเตอร์

วงเง นที
จัดซือจัดจ้าง
400.00

ราคากลาง

400.00

วธีการ

รายชือผู้เสนอราคา

ผู้ได้รบ
ั การคั ดเลือก

เหตุผลทีคั ดเลือก

จัดซือ/จัดจ้าง

และราคาที เสนอ

และราคาที ตกลงซื อหรอจ้าง

โดยสรุป

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์ มายด์ เซอร์วส/
400 บาท

10

จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เพือใช้ในพิธ ี “วันทีระลึกพระบาทสมเด็จ

500.00

500.00

เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นดูฟลาวเวอร์/ 500 บาท

เลขที และวันที
ของสั ญญาหร อข้อตกลง
ในการซื อหรอจ้าง

ร้านคอมพิวเตอร์ มายด์ เซอร์วส/

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบเสร็จรับเงน เล่มที 10

400 บาท

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที 2784 ลว. 29

ภายในวงเงนงบประมาณ

มี.ค.65

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

บิลเงนสด เล่มที 7 เลขที

เสนอราคาเหมาะสม

11 ลว. 31 มี.ค.65

ร้านเอ็นดูฟลาวเวอร์/ 500 บาท

พระนังเกล้าเจ้าอยูห
่ ัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า”

ภายในวงเงนงบประมาณ
11

เช่าเครองถ่ายเอกสาร เพือใช้ในราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที 3 (เดือน
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) จํานวน ๑ เครอง

7,500.00

7,500.00

เฉพาะเจาะจง บจก. อาร์.ว.เค. ออฟฟศ เซอร์วส/ บจก. อาร์.ว.เค. ออฟฟศ เซอร์วส/
7,500 บาท

7,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ใบสังเช่า เลขที 4/2565

เสนอราคาเหมาะสม

ลว. 31 มี.ค.65

ภายในวงเงนงบประมาณ

