แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง รอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจันทบุรี

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่
จัดซือ้ จัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับ
กำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลง
ซือ้ หรือจ่ำย

เหตุผลที่ได้รับ
คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2564
ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2564

1

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจ้ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564 ส้ำหรับรถยนต์ของ
ทำงรำชกำร จ้ำนวน 5 คัน เพื่อใช้ในสนง.พัฒนำชุมชนจังหวัดจันทบุรี

3,000.00

3,000.00

เฉพำะเจำะจง

หจก.กนกรุ่งเรืองบริกำร (สนง.ใหญ่)

3,000.00

หจก.กนกรุ่งเรืองบริกำร (สนง.ใหญ่)

3,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

2

จัดซื้อปำกกำ จ้ำนวน 20 ด้ำม ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรด้ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด (ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมคณะท้ำงำน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดจันทบุร)ี ครั้งที่ 2/2564

100.00

100.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

100.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

100.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2564
ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564

3

จ้ำงจัดท้ำเอกสำรกำรประชุม จ้ำนวน 20 ชุด ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรด้ำเนินงำน
ตำมภำรกิจของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด (ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
คณะท้ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดจันทบุร)ี ครั้งที่ 2/2564

1,000.00

1,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

1,000.00

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 11/2564
ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564

4

จัดซื้อปำกกำ จ้ำนวน 15 ด้ำม ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรด้ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด (ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำร
บริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดจันทบุร)ี ครั้งที่ 2/2564

75.00

75.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

75.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

75.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2564
ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564

5

จ้ำงจัดท้ำเอกสำรกำรประชุม จ้ำนวน 15 ชุด ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรด้ำเนินงำน
ตำมภำรกิจของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด (ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดจันทบุร)ี
ครั้งที่ 2/2564

975.00

975.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

975.00

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

975.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 12/2564
ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564

6

จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 8 รำยกำร เพื่อใช้ในส้ำนักงำนพัฒนำชุมชนจ.จันทบุรี

7,815.00

7,815.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

7,815.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

7,815.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2564
ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564

7

จัดซื้อวัสดุในกำรด้ำเนินโครงกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกเวทีฯ (Flash Drive)
จ้ำนวน 11 อัน ตำมโครงกำรจัดท้ำสำรสนเทศต้ำบลต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต ปี 2564

2,750.00

2,750.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

2,750.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

2,750.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2564
ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564

8

จ้ำงจัดท้ำเอกสำร จ้ำนวน 58 ชุด ตำมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำเนินงำนตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ้ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564

2,900.00

2,900.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

2,900.00

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

2,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 13/2564
ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564

9

จัดซื้อวัสดุ จ้ำนวน 5 รำยกำร ตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกลไกกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ

2,000.00

2,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

2,000.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2564
ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564

10 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คและซ่อมบ้ำรุงเครื่องถ่ำยเอกสำร Samsung SCX-8240
(เปลี่ยนแผงไฮโวลท์) จ้ำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในส้ำนักงำนพัฒนำชุมชนจ.จันทบุรี

6,500.00

6,500.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเอ เค โทนเนอร์ จันทบุรี

6,500.00

ร้ำนเอ เค โทนเนอร์ จันทบุรี

6,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 14/2564
ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564

20,000.00

20,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวกัลยำ ส้ำอำงค์

20,000.00

นำงสำวกัลยำ ส้ำอำงค์

20,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 15/2564
ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564

11 ค่ำเช่ำสถำนที่ฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ จ้ำนวน 1 รุ่น ตำมโครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นำ โมเดล"
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นกำรพัฒนำกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบ โคก หนอง นำ โมเดล

