แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รอบเดือนตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้ำง
7,500.00

รำคำกลำง

วิธกี ำรจัดซื้อจัดจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

7,500.00

เฉพำะเจำะจง

หจก. กนกรุ่งเรืองบริกำร
(ส้ำนักงำนใหญ่)

7,500.00

ผู้ทไี่ ด้รบั
กำรคัดเลือก
หจก. กนกรุ่งเรืองบริกำร
(ส้ำนักงำนใหญ่)

รำคำทีต่ กลง
ซื้อหรือจ่ำย
7,500.00

เหตุผลทีไ่ ด้รบั
คัดเลือกโดยสังเขป
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565
ลงวันที่ 4 ตุลำคม 2564

1

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจ้ำเดือนตุลำคม ส้ำหรับรถยนต์ของทำง
รำชกำร จ้ำนวน 5 คัน

2

จ้ำงเหมำเอกชนด้ำเนินงำนปฏิบตั ิหน้ำที่ในต้ำแหน่งพนักงำนบันทึกข้อมูล
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลำปฏิบตั ิงำนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลำคม
2564 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2565

55,483.86

55,483.86

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวพิมพ์นำรำ สิงห์น้อย

55,483.86

นำงสำวพิมพ์นำรำ สิงห์น้อย

55,483.86

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บันทึกข้อตกลงเลขที่ 1/2565
ลงวันที่ 14 ตุลำคม 2564

3

จ้ำงเหมำเอกชนด้ำเนินงำนปฏิบตั ิหน้ำที่ในต้ำแหน่งพนักงำนท้ำควำมสะอำด
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลำปฏิบตั ิงำนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลำคม
2564 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2565

44,387.02

44,387.02

เฉพำะเจำะจง

นำงพรทิพย์ สุขนุ่ม

44,387.02

นำงพรทิพย์ สุขนุ่ม

44,387.02

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บันทึกข้อตกลงเลขที่ 2/2565
ลงวันที่ 14 ตุลำคม 2564

4

จ้ำงเหมำเอกชนด้ำเนินงำนปฏิบตั ิหน้ำที่ในต้ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ ประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลำปฏิบตั ิงำนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลำคม 2564 ถึง
วันที่ 31 มีนำคม 2565

55,483.86

55,483.86

เฉพำะเจำะจง

นำยธวัชชัย พวงทอง

55,483.86

นำยธวัชชัย พวงทอง

55,483.86

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บันทึกข้อตกลงเลขที่ 3/2565
ลงวันที่ 14 ตุลำคม 2564

5

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจ้ำเดือนพฤศจิกำยน ส้ำหรับรถยนต์ของ
ทำงรำชกำร จ้ำนวน 5 คัน

7,500.00

7,500.00

เฉพำะเจำะจง

หจก. กนกรุ่งเรืองบริกำร (ส้ำนักงำนใหญ่)

7,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2565
ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564

6

จ้ำงเอกชนด้ำเนินงำน (บุคคลธรรมดำ) ต้ำแหน่งนักกำรตลำดรุ่นใหม่ จ้ำนวน 3
อัตรำ ระยะเวลำจ้ำงตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 - 30 เมษำยน 2565

85,500.00

85,500.00

เฉพำะเจำะจง

นำยวรเมศฐ์ ฉัตรสุคนธพงศ์

85,500.00

นำยวรเมศฐ์ ฉัตรสุคนธพงศ์

85,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บันทึกข้อตกลงเลขที่ 4/2565
ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564

7

จ้ำงเอกชนด้ำเนินงำน (บุคคลธรรมดำ) ต้ำแหน่งนักกำรตลำดรุ่นใหม่ จ้ำนวน 3
อัตรำ ระยะเวลำจ้ำงตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 - 30 เมษำยน 2565

85,500.00

85,500.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวอภิญญำ กองแก้ว

85,500.00

นำงสำวอภิญญำ กองแก้ว

85,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บันทึกข้อตกลงเลขที่ 5/2565
ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2565

8

จ้ำงเอกชนด้ำเนินงำน (บุคคลธรรมดำ) ต้ำแหน่งนักกำรตลำดรุ่นใหม่ จ้ำนวน 3
อัตรำ ระยะเวลำจ้ำงตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 - 30 เมษำยน 2565

85,500.00

85,500.00

เฉพำะเจำะจง

นำยปณิธำน พำนนำ

85,500.00

นำยปณิธำน พำนนำ

85,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บันทึกข้อตกลงเลขที่ 6/2565
ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2566

จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คและซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง ยี่หอ้ โตโยต้ำ (รถตู้)
หมำยเลขทะเบียน นข 4001 จบ (เปลี่ยนแบตเตอรี่)
10 จัดซื้อวัสดุ จ้ำนวน 5 รำยกำร ตำมโครงกำรพัฒนำหมู่บำ้ นเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้ำงและพัฒนำกลไกขับเคลื่อนในระดับพืน้ ที่ กิจกรรมที่ 1.1
อบรมแกนน้ำขับเคลื่อนหมู่บำ้ นเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบออนไลน์ รุ่น 1

3,700.00

3,700.00

เฉพำะเจำะจง

หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

3,700.00

หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

3,700.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

550.00

550.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

550.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

550.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 1/2565
ลงวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2565
ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564

11 จัดซื้อวัสดุสำธิต จ้ำนวน 8 รำยกำร ตำมโครงกำรพัฒนำหมู่บำ้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงกิจกรรมย่อยที่ 1 สร้ำงและพัฒนำกลไกขับเคลื่อนในระดับพืน้ ที่ กิจกรรม
ที่ 1.1 อบรมแกนน้ำขับเคลื่อนหมู่บำ้ นเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบออนไลน์ รุ่น 1

2,200.00

2,200.00

เฉพำะเจำะจง

นำยจิรวัฒน์ ทับเจริญ

2,200.00

นำยจิรวัฒน์ ทับเจริญ

2,200.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2564
ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564

18,000.00

18,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนส้ำเนียงกำรค้ำ

18,000.00

ร้ำนส้ำเนียงกำรค้ำ

18,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

12,570.00

12,570.00

เฉพำะเจำะจง

หจก.กนกรุ่งเรืองบริกำร(ส้ำนักงำนใหญ่)

12,570.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

2,400.00

2,400.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

2,400.00

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

2,400.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

4,280.00

4,280.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

4,280.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

4,280.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2565
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2565
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2564
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 2/2565
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2565
ลงวันที่ 2 ธันวำคม 2565

9

12 จัดซื้อกระเป๋ำใส่เอกสำร จ้ำนวน 60 ใบ ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ประกอบกำรสู่ยุค 4.0
13 จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส้ำหรับรถยนต์ของทำงรำชกำร จ้ำนวน 5 คัน
ประจ้ำเดือนธันวำคม เพือ่ ใช้ในส้ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจันทบุรี
14 จ้ำงจัดท้ำเอกสำร จ้ำนวน 60 ชุด ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรสู่
ยุค 4.0
15 จัดซื้อวัสดุ จ้ำนวน 6 รำยกำร ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรสู่ยุค
4.0

7,500.00 หจก. กนกรุ่งเรืองบริกำร (ส้ำนักงำนใหญ่)

12,570.00 หจก.กนกรุ่งเรืองบริกำร (ส้ำนักงำนใหญ่)

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รอบเดือนตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร ตำมแผนกำรด้ำเนินงำนและแผนกำร
ใช้จำ่ ยงบประมำณกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
ไตรมำส 1-2

วงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้ำง
12,000.00

วิธกี ำรจัดซื้อจัดจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

12,000.00

เฉพำะเจำะจง

บจก. เอส อำร์ อินเตอร์องิ ค์

12,000.00

ผู้ทไี่ ด้รบั
กำรคัดเลือก
บจก. เอส อำร์ อินเตอร์องิ ค์

รำคำกลำง

รำคำทีเ่ สนอ

รำคำทีต่ กลง
ซื้อหรือจ่ำย
12,000.00

เหตุผลทีไ่ ด้รบั
คัดเลือกโดยสังเขป
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2565
ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2564

17 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 6 รำยกำร ตำมแผนกำรด้ำเนินงำนและแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ไตร
มำส 1-2

2,000.00

2,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

2,000.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2565
ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2564

18 จัดซื้อวัสดุ จ้ำนวน 4 รำยกำร ตำมโครงกำรสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรรียนรู้
ต้นแบบหนุนเสริมสัมมำชีพชุมชนแก่เยำวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่ำนกำรบ้ำบัด
19 จ้ำงเหมำถ่ำยภำพนิ่งและวีดีโอภำพเคลื่อนไหวตลอดงำน จ้ำนวน 2 วัน ตำม
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรสู่ยุค 4.0
20 จ้ำงจัดท้ำเอกสำรส้ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม จ้ำนวน 40 ชุด ตำมโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ำยองค์ควำมรู้ KBO จังหวัด
21 จ้ำงจัดท้ำเอกสำรกำรประชุมฯ จ้ำนวน 15 ชุด ตำมโครงกำรสนับสนุนกำร
ด้ำเนินงำนตำมภำรกิจของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด (ค่ำใช้จำ่ ยใน
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด )
ครั้งที่ 6/2564

400.00

400.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

400.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

400.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

8,000.00

8,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยสหรัฐ มำสู่

8,000.00

นำยสหรัฐ มำสู่

8,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

1,200.00

1,200.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

1,200.00

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

1,200.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

1,035.00

1,035.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

1,035.00

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

1,035.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2565
ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2564
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 3/2565
ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2564
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 4/2565
ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2564
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 6/2565
ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2564

4,500.00

4,500.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท จันทบุรีโทรทัศน์บริกำร

4,500.00

บริษัท จันทบุรีโทรทัศน์บริกำร

4,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 5/2565
ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2564

23 จ้ำงจัดท้ำสื่อประชำสัมพันธ์ จ้ำนวน 2 รำยกำร ตำมโครงกำรรณรงค์และเชิญ
ชวนกำรจัดเก้บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
24 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 2 รำยกำร ตำมแผนกำรด้ำเนินงำนและ
แผนกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด จ้ำนวนเงิน 37,800 บำท
- เครื่องพิมพ์ Multifunction 1 ชุด จ้ำนวนเงิน 7,500 บำท

25,000.00

25,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

25,000.00

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

25,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

45,300.00

45,300.00

เฉพำะเจำะจง

หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์
โอ เอ คอมมิวนิเคชั่น

45,300.00

หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์
โอ เอ คอมมิวนิเคชั่น

45,300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 7/2565
ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2565
ลงวันที่ 27 ธันวำคม 2564

25 จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจ้ำเดือนมกรำคม 2565 เพือ่ ใช้ใน
ส้ำนักงำนพัฒนำชุมชน จ้ำนวน 5 คัน
26 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คและซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง ยี่หอ้ อีซูซุ หมำยเลข
ทะเบียน กน 6786 จบ จ้ำนวน 1 รำยกำร เพือ่ ใช้ในส้ำนักงำนพัฒนำชุมชน
อ้ำเภอสอยดำว

2,430.00

2,430.00

เฉพำะเจำะจง

หจก. กนกรุ่งเรืองบริกำร (ส้ำนักงำนใหญ่)

2,430.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

19,200.00

19,200.00

เฉพำะเจำะจง

หจก. เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

19,200.00

หจก. เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

19,200.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

1,000.00

1,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

1,000.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

2,750.00

2,750.00

เฉพำะเจำะจง

หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

2,750.00

หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

2,750.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

550.00

550.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

550.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

550.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

22 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอำกำศยี่หอ้ อมีนำ รุ่น
SK36B-MNVJE-RVSN.AL19T0329SPU จ้ำนวน 1 รำยกำร (เปลี่ยนมอเตอร์แอร์)

27 จัดซื้อวัสดุ จ้ำนวน 5 รำยกำร ตำมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรกลไกขับเคลื่อน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกระดับจังหวัด
28 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คและซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง ยี่หอ้ อีซูซุ หมำยเลข
ทะเบียน กน 6793 จบ เพือ่ ใช้ในส้ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ้ำเภอโป่งน้้ำร้อน
29 จัดซื้อวัสดุ จ้ำนวน 3 รำยกำร ตำมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรกำรขับเคลื่อน
ศูนย์ผู้น้ำจิตอำสำพัฒนำชุมชน

2,430.00 หจก. กนกรุ่งเรืองบริกำร (ส้ำนักงำนใหญ่)

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2565
ลงวันที่ 4 มกรำคม 2565
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 8/2565
ลงวันที่ 4 มกรำคม 2565
ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2565
ลงวันที่ 7 มกรำคม 2565
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 9/2565
ลงวันที่ 12 มกรำคม 2565
ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2565
ลงวันที่ 25 มกรำคม 2565

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รอบเดือนตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจันทบุรี
รำคำทีต่ กลง
ซื้อหรือจ่ำย
750.00

เหตุผลทีไ่ ด้รบั
คัดเลือกโดยสังเขป
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

นำงนงค์ลักษณ์ โคจ้ำปำ

36,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

9,850.00

ร้ำน เอ เค โทนเนอร์

9,850.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 11/2565
ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

1,800.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

1,800.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

1,500.00

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

1,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

265.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

265.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

265.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2565
ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2565
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 12/2565
ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2565
ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2565
ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565

1,500.00

1,500.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

1,500.00

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

1,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 13/2565
ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565

37 จ้ำงจัดท้ำเอกสำร จ้ำนวน 61 ชุด ตำมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรกำร
ด้ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิรำชกำรของกรมกำร
พัฒนำชุมชน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

915.00

915.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

915.00

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

915.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 14/2565
ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565

38 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 3 รำยกำร เพือ่ ใช้ในส้ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
จันทบุรี
39 จ้ำงเหมำจัดท้ำสื่อสร้ำงกำรรับรู้โครงกำร จ้ำนวน 3 รำยกำร ตำมโครงกำร 9 : 10
ปฏิบตั ิบชู ำ "สืบสำน รักษำ ต่อยอด" เพือ่ พัฒนำชุมชน ประจ้ำปี 2565
40 ซื้อวัสดุสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต จ้ำนวน 4 รำยกำร ตำมโครงกำรประชุม
เชิงปฏิบตั ิกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดท้ำสำรสนเทศต้ำบลต้นแบบเพือ่ กำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต

13,500.00

13,500.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

13,500.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

13,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

30,000.00

30,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

30,000.00

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

30,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

6,500.00

6,500.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวพิสมัย วิเชียร

6,500.00

นำงสำวพิสมัย วิเชียร

6,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2565
ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 15/2565
ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565
ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2565
ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565

4,880.00

4,880.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

4,880.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

4,880.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

6,600.00

6,600.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนส้ำเนียงกำรค้ำ

6,600.00

ร้ำนส้ำเนียงกำรค้ำ

6,600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้ำง
750.00

วิธกี ำรจัดซื้อจัดจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

750.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

36,000.00

36,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำงนงค์ลักษณ์ โคจ้ำปำ

36,000.00

32 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมบ้ำรุงเครื่องถ่ำยเอกสำร Samsung SCX-8240 NA
ดังนี้
- เปลี่ยนฟิล์มควำมร้อน
- เปลี่ยนลูกยำงควำมร้อน
- เทอร์โมมิเตอร์
- แบริ่ง (ตลับลูกปืน)

9,850.00

9,850.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน เอ เค โทนเนอร์

33 ซื้อวัสดุโครงกำร จ้ำนวน 3 รำยกำร ตำมโครงกำร 9 : 10 ปฏิบตั ิบชู ำ "สืบสำน
รักษำ ต่อยอด เพือ่ พัฒนำชุมชน ประจ้ำปี 2565
34 ค่ำจัดท้ำเอกสำรประกอบกำรประชุม จ้ำนวน 30 ชุด ตำมโครงกำร 9 : 10
ปฏิบตั ิบชู ำ "สืบสำน รักษำ ต่อยอด" เพือ่ พัฒนำชุมชนประจ้ำปี 2565
35 จัดซื้อวัสดุ จ้ำนวน 3 รำยกำร ตำมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรกำรด้ำเนินงำน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิรำชกำรของกรมกำรพัฒนำ
ชุมชน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

1,800.00

1,800.00

เฉพำะเจำะจง

1,500.00

1,500.00

265.00

36 จ้ำงจัดท้ำเอกสำรประกอบกำรประชุม จ้ำนวน 20 ชุด ตำมโครงกำรสนับสนุนกำร
ด้ำเนินงำนตำมภำรกิจของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด (ค่ำใช้จำ่ ยใน
กำรประชุมคณะท้ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจงั หวัดจันทบุรี) ครั้ง
ที่ 1/2565

30 จ้ำงเหมำจัดท้ำเอกสำร จ้ำนวน 25 ชุด ตำมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรกำร
ขับเคลื่อนศูนย์ผู้น้ำจิตอำสำพัฒนำชุมชน
31 ซื้อวัสดุสำธิตกำรประกอบอำชีพของเยำวชน จ้ำนวน 5 กลุ่มอำชีพ ตำมโครงกำร
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมำชีพชุมชนแก่เยำวชนกลุ่ม
เสี่ยงหรือผู้ผ่ำนกำรบ้ำบัด (ม.7 ต.ทุ่งขนำน)

41 ซื้อวัสดุฝึกอบรม จ้ำนวน 9 รำยกำร ตำมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรพัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ำย OTOP
42 ซื้อกระเป๋ำ จ้ำนวน 22 ใบ ตำมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำย OTOP

รำคำกลำง

รำคำทีเ่ สนอ
750.00

ผู้ทไี่ ด้รบั
กำรคัดเลือก
ร้ำนศรีเสริมกำรพิมพ์

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 10/2565
ลงวันที่ 25 มกรำคม 2565
ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2565
ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2565
ลงวันที่ 4 มีนำคม 2565
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 20/2565
ลงวันที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รอบเดือนตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้ำง
3,450.00

3,450.00

ผู้ทไี่ ด้รบั
กำรคัดเลือก
ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

รำคำทีต่ กลง
ซื้อหรือจ่ำย
3,450.00

เหตุผลทีไ่ ด้รบั
คัดเลือกโดยสังเขป
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ร้ำนส้ำเนียงกำรค้ำ

5,000.00

ร้ำนส้ำเนียงกำรค้ำ

5,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง

นำงเยำวเรศ บัวหลวง

6,500.00

นำงเยำวเรศ บัวหลวง

6,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

20,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำงบุญเรือง พ่วงพี

20,000.00

นำงบุญเรือง พ่วงพี

20,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 24/2565
ลงวันที่ 23 มีนำคม 2566

9,000.00

9,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเมดบำยมี โดย น.ส.เพ็ญรุ่ง โตสุขเจริญ

9,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

850.00

850.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

850.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

850.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

2,250.00

2,250.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

2,250.00

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

2,250.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2565
ลงวันที่ 24 มีนำคม 2566
ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2565
ลงวันที่ 28 มีนำคม 2567
ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2565
ลงวันที่ 29 มีนำคม 2567

วิธกี ำรจัดซื้อจัดจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

3,450.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออฟฟิศมำร์ต

5,000.00

5,000.00

เฉพำะเจำะจง

6,500.00

6,500.00

46 ซื้อวัสดุอปุ กรณ์ จ้ำนวน 5 รำยกำร ตำมโครงกำรพัฒนำพืน้ ที่ต้นแบบกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต ตำมหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นำ โมเดล (กระตุ้นกำร
บริโภคภำคครัวเรือนและเอกชน (HLM) ระดับครัวเรือน

20,000.00

47 ซื้อกระเป๋ำผ้ำ ขนำด 12x15 นิ้ว พร้อมสกรีน 1 สี จ้ำนวน 150 ใบ ตำมโครงกำร
มหกรรมกำรออม ลดควำมเหลื่อมล้้ำของประชำชน
48 ซื้อวัสดุ จ้ำนวน 3 รำยกำร ตำมโครงกำรมหกรรมกำรออม ลดควำมเหลื่อมล้้ำ
ของประชำชน
49 ซื้อวัสดุ จ้ำนวน 2 รำยกำร ตำมโครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ระดับจังหวัด

43 ซื้อวัสดุฝึกอบรม จ้ำนวน 8 รำยกำร ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยองค์
ควำมรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ 2
44 ซื้อถุงผ้ำใส่เอกสำร จ้ำนวน 50 ใบ ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยองค์
ควำมรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ 2
45 ซื้อวัสดุสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต จ้ำนวน 5 รำยกำร ตำมโครงกำรประชุม
เชิงปฏิบตั ิกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดท้ำสำรสนเทศต้ำบลต้นแบบเพือ่ กำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต

รำคำกลำง

รำคำทีเ่ สนอ

9,000.00 ร้ำนเมดบำยมี โดย น.ส.เพ็ญรุ่ง โตสุขเจริญ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2565
ลงวันที่ 7 มีนำคม 2565
ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2565
ลงวันที่ 7 มีนำคม 2566
ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2565
ลงวันที่ 16 มีนำคม 2566

