แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
(ชื่อหนวยงาน).......สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี.....
วันที่ .....30... เดือน..พฤศจิกายน..... พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

1

จางถายเอกสารฝกอบรมเครือขายกองทุนหมูบาน

13,170.00

13,170.00

วิธีเฉพาะเจาะจง รานแกวเกดกอปปเซ็นเตอร
ราคา 13,170 บาท

2

จัดซื้อวัสดุฝกอบรมเครือขายกองทุนหมูบาน

2,855.00

2,855.00

วิธีเฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 2,855 บาท

3

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 30 รายการ

33,000.00

33,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 33,000 บาท

4

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ

15,000.00

15,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คอมเทคซิเต็มส
ราคา 15,000 บาท

5

จัดซื้อวัสดุฝกอบรม กิจกรรม ประชุม

3,320.00

3,320.00

คณะกรรมการ KBO
6

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กิจกรรม ประชุม

ราคา 3,320 บาท
680.00

680.00

คณะกรรมการ KBO
7

จางถายเอกสารฝกอบรม กิจกรรม ประชุม
จางทําปายไวนิล กิจกรรม ประชุม

1,300.00

1,300.00

คาเชาหองประชุม กิจกรรม ประชุม
คณะกรรมการ KBO

วิธีเฉพาะเจาะจง รานแกวเกดกอปปเซ็นเตอร
ราคา 1,300 บาท

1,000.00

1,000.00

คณะกรรมการ KBO
9

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คอมเทคซิเต็มส
ราคา 680 บาท

คณะกรรมการ KBO
8

วิธีเฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑพิมพดีด

วิธีเฉพาะเจาะจง รานแอดไซนมีเดียแอนดออแกไนเซอร
ราคา 1,000 บาท

5,000.00

5,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตรภาพไลฟ พารค จํากัด
ราคา 5,000 บาท

รานแกวเกดกอปปเซ็นเตอร

ราคาต่ําสุด

1/2563 ลว.5พ.ย.2562

ราคาต่ําสุด

2/2563 ลว.5พ.ย.2562

ราคาต่ําสุด

3/2563 ลว.14พ.ย.2562

ราคาต่ําสุด

4/2563 ลว.14พ.ย.2562

ราคาต่ําสุด

5/2563 ลว.30พ.ย.2562

ราคาต่ําสุด

6/2563 ลว.30พ.ย.2562

ราคาต่ําสุด

2/2563 ลว.30พ.ย.2562

ราคาต่ําสุด

3/2563 ลว.30พ.ย.2562

ราคาต่ําสุด

4/2563 ลว.30พ.ย.2562

ราคา 13,170 บาท
รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 2,855 บาท
รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 33,000 บาท
หจก.คอมเทคซิเต็มส
ราคา 15,000 บาท
รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 3,320 บาท
หจก.คอมเทคซิเต็มส
ราคา 680 บาท
รานแกวเกดกอปปเซ็นเตอร
ราคา 1,300 บาท
รานแอดไซนมีเดียแอนดออแกไนเซอร
ราคา 1,000 บาท
บริษัท มิตรภาพไลฟ พารค จํากัด
ราคา 5,000 บาท

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ..ธันวาคม 2562.....
(ชื่อหนวยงาน).......สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี.....
วันที่ .....31 เดือน....ธันวาคม.... พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

10

ซื้อวัสดุฝกอบรมคณะกรรมการบริหารตลาด

3,300.00

3,300.00

ราคา 3,300 บาท

ประชารัฐ
11

จางถายเอกสารฝกอบรมคณะกรรมการ

1,300.00

1,300.00

บริหารตลาดประชารัฐ
12

จางทําปายโครงการฝกอบรมคณะกรรมการ
เชาหองประชุมฝกอบรมคณะกรรมการ

1,000.00

1,000.00

ซื้อวัสดุประชุมโครงการเสริมสรางจริยธรรม

5,000.00

5,000.00

ซื้อวัสดุฝกอบรมประชุมเครือขาย KBO

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตรภาพไลฟ พารค จํากัด
ราคา 5,000 บาท

5,000.00

5,000.00

ขาราชการ
15

วิธีเฉพาะเจาะจง รานแอดไซนมีเดียแอนดออแกไนเซอร
ราคา 1,000 บาท

บริหารตลาดประชารัฐ
14

วิธีเฉพาะเจาะจง รานแกวเกดกอปปเซ็นเตอร
ราคา 1,300 บาท

บริหารตลาดประชารัฐ
13

วิธีเฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑพิมพดีด

วิธีเฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 5,000 บาท

8,400.00

8,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 8,400 บาท

16

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรประชุมเครือขาย KBO

2,400.00

2,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คอมเทคซิเต็มส
ราคา 2,400 บาท

17

จางถายเอกสารประชุมเครือขาย KBO

4,500.00

4,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง รานแกวเกดกอปปเซ็นเตอร
ราคา 4,500 บาท

18

จางทําปายโครงการประชุมเครือขาย KBO

1,000.00

1,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง รานแอดไซนมีเดียแอนดออแกไนเซอร
ราคา 1,000 บาท

19

คาเชาหองประชุมโครงการประชุมเครือขาย KBO

10,000.00

10,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตรภาพไลฟ พารค จํากัด
ราคา 10,000 บาท

รานนานาภัณฑพิมพดีด

ราคาต่ําสุด

7/2563 ลว.3ธ.ค.2562

ราคาต่ําสุด

5/2563 ลว.3ธ.ค.2562

ราคาต่ําสุด

6/2563 ลว.3ธ.ค.2562

ราคาต่ําสุด

7/2563 ลว.3ธ.ค.2562

ราคาต่ําสุด

8/2563 ลว.6ธ.ค.2562

ราคาต่ําสุด

9/2563 ลว.6ธ.ค.2562

ราคาต่ําสุด

10/2563 ลว.6ธ.ค.2562

ราคาต่ําสุด

8/2563 ลว.6ธ.ค.2562

ราคาต่ําสุด

9/2563 ลว.6ธ.ค.2562

ราคาต่ําสุด

10/2563 ลว.6ธ.ค.2562

ราคา 3,300 บาท
รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 1,300 บาท
รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 1,000 บาท
หจก.คอมเทคซิเต็มส
ราคา 5,000 บาท
รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 5,000 บาท
รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 8,400 บาท
หจก.คอมเทคซิเต็มส
ราคา 2,400 บาท
รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 4,500 บาท
รานแอดไซนมีเดียแอนดออแกไนเซอร
ราคา 1,000 บาท
บริษัท มิตรภาพไลฟ พารค จํากัด
ราคา 10,000 บาท

20

จางซอมรถยนตราชการ จํานวน 2 คัน

9,398.18

9,398.18

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระบุรี จํากัด
ราคา 9,398.18 บาท

21

จางทําผาคลุมโตะ

6,000.00

6,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง รานดีวัฒนา

จางซอมรถยนตราชการ จํานวน 1 คัน

2,059.75

2,059.75

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จึงกงสระบุรี จํากัด
ราคา 2,059.75 บาท

ราคาต่ําสุด

12/2563 ลว.16ธ.ค.2562

ราคาต่ําสุด

13/2563 ลว.16ธ.ค.2562

ราคาต่ําสุด

14/2563 ลว.25ธ.ค.2562

ราคา 9,398.18 บาท
รานดีวัฒนา

ราคา 6,000 บาท
22

บริษัท โตโยตาสระบุรี จํากัด

ราคา 6,000 บาท
บริษัท จึงกงสระบุรี จํากัด
ราคา 2,059.75 บาท

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ..ธันวาคม 2562.....
(ชื่อหนวยงาน).......สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี.....
วันที่ .....31 เดือน....ธันวาคม.... พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

23

จางเหมารถตูศึกษาดูงาน

3,000.00

3,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม กิจนิยม
ราคา 3,000 บาท

24

จางเหมารถตูศึกษาดูงาน

3,000.00

3,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุนทร จันทรวิชัย
ราคา 3,000 บาท

25

จางเหมารถตูศึกษาดูงาน

3,000.00

3,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายมงคล ควรธรรม
ราคา 3,000 บาท

นายบุญธรรม กิจนิยม

ราคาต่ําสุด

15/2563 ลว.25ธ.ค.2562

ราคาต่ําสุด

16/2563 ลว.25ธ.ค.2562

ราคาต่ําสุด

17/2563 ลว.25ธ.ค.2562

ราคา 3,000 บาท
นายสุนทร จันทรวิชัย
ราคา 3,000 บาท
นายมงคล ควรธรรม
ราคา 3,000 บาท

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
(ชื่อหนวยงาน) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

26

ซื้อวัสดุฝกอบรมการจัดทําแผนสารสนเทศ

13,250.00

13,250.00

วิธีเฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 13,250 บาท

27

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฝกอบรมการจัดทําแผน

23,950.00

23,950.00

ราคา 23,950 บาท

สารสนเทศ
28

จางทําปายไวนิลโครงการฝกอบรมอบรม

900.00

900.00

จางทําถุงผาใสเอกสารโครงการฝกอบรม

5,100.00

5,100.00

ซื้อวัสดุฝกอบรมแกนนําหมูบาน

11,180.00

11,180.00

เศรษฐกิจพอเพียง
31

จางถายเอกสารฝกอบรมแกนนําหมูบาน
จางจัดทําถุงผาใสเอกสารฝกอบรมแกนนํา

13,650.00

13,650.00

จางจัดทําปายโครงการฝกอบรมแกนนํา

13,650.00

13,650.00

จางเหมารถศึกษาดูงานโครงการฝกอบรม

2,400.00

2,400.00

เชาหองประชุมฝกอบรมแกนนําหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง

วิธีเฉพาะเจาะจง รานแอดไซนมีเดียแอนดออแกไนเซอร
ราคา 2,400 บาท

20,000.00

20,000.00

แกนนําหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
35

วิธีเฉพาะเจาะจง รานดีวัฒนา
ราคา 13,650 บาท

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
34

วิธีเฉพาะเจาะจง รานแกวเกดกอปปเซ็นเตอร
ราคา 13,650 บาท

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
33

วิธีเฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 11,180 บาท

เศรษฐกิจพอเพียง
32

วิธีเฉพาะเจาะจง รานดีวัฒนา
ราคา 5,100 บาท

ความปลอดภัยดานสารสนเทศ
30

วิธีเฉพาะเจาะจง รานแอดไซนมีเดียแอนดออแกไนเซอร
ราคา 900 บาท

ความปลอดภัยดานสารสนเทศ
29

วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คอมเทคซิสเต็มส

24,000.00

24,000.00

รานนานาภัณฑพิมพดีด

ราคาต่ําสุด

11/2563 ลว.12ก.พ.2563

ราคาต่ําสุด

12/2563 ลว.12ก.พ.2563

ราคาต่ําสุด

18/2563 ลว.12ก.พ.2563

ราคาต่ําสุด

19/2563 ลว.12ก.พ.2563

ราคาต่ําสุด

13/2563 ลว.14ก.พ.2563

ราคาต่ําสุด

20/2563 ลว.14ก.พ.2563

ราคาต่ําสุด

21/2563 ลว.14ก.พ.2563

ราคาต่ําสุด

22/2563 ลว.14ก.พ.2563

ราคาต่ําสุด

23/2563 ลว.14ก.พ.2563

ราคาต่ําสุด

24/2563 ลว.14ก.พ.2563

ราคา 13,250 บาท
หางหุนสวนจํากัด คอมเทคซิสเต็มส
ราคา 23,950 บาท
รานแอดไซนมีเดียแอนดออแกไนเซอร
ราคา 900 บาท
รานดีวัฒนา
ราคา 5,100 บาท
รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 11,180 บาท
รานแกวเกดกอปปเซ็นเตอร
ราคา 13,650 บาท
รานดีวัฒนา
ราคา 13,650 บาท
รานแอดไซนมีเดียแอนดออแกไนเซอร
ราคา 2,400 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายชุมพล มีสวัสดิ์

นายชุมพล มีสวัสดิ์

ราคา 20,000 บาท

ราคา 20,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญมี เตาแกว

นางบุญมี เตาแกว

ราคา 24,000 บาท

ราคา 24,000 บาท

36

ประกวดราคา

บริษัท ศรีจตุทรัพย จํากัด 483500 บาท บริษัท ศรีจตุทรัพย จํากัด

จังหวัดสระบุรี จํานวน 20 ผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกส

บริษัท ประพันธมงคล จํากัด 589,537.90 บาท ราคา 483,500 บาท

เพื่อดําเนินงานโครงการสงเสริมกระบวนการ

(e-bidding)

บริษัท ปริ้นคอมเมอรเชียฃล จํากัด 539,000 บาท

จางเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP

656,000.00

656,000.00

เกณฑประเมิน

1/2563 ลว.18ก.พ.2563

ประสิทธิภาพตอราคา

บริษัท เอ็ดโค อีเวน แมเน็จเมนท จํากัด 489,000 บาท

เครือขายองคความรู KBO

บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท จํากัด 559,289 บาท
บริษัท บีเค สมารท โซลูชั่น จํากัด 560,000 บาท

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
(ชื่อหนวยงาน) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

บริษัท กูดมีเดียเทคโนโลยีซัคเซส จํากัด 623,888 บาท

บริษัท พฤกษาพรรณวดี จํากัด 530,000 บาท
บริษัท แอดเพย เซอรวิสพอยท จํากัด 635,600 บาท
บริษัท สมารท โคตรติ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด 573,340 บาท

หจก.อดุลยดวงดีการพิมพ 597,000 บาท

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563
(ชื่อหนวยงาน) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

37

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

6,750.00

6,750.00

วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คอมเทคซิสเต็มส
ราคา 6,750 บาท

38

ซื้อเจลแอลกอฮอลฆาเชื้อ

3,200.00

3,200.00

วิธีเฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 3,200 บาท

หางหุนสวนจํากัด คอมเทคซิสเต็มส

ราคาต่ําสุด

15/2563 ลว.24มี.ค.2563

ราคาต่ําสุด

17/2563 ลว.27มี.ค.2563

ราคา 6,750 บาท
รานนานาภัณฑพิมพดีด
ราคา 3,200 บาท

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
(ชื่อหนวยงาน) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

39

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ

15,000.00

15,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑพานิชย
ราคา 15,000 บาท

รานนานาภัณฑพานิชย
ราคา 15,000 บาท

ราคาต่ําสุด

18/2563 ลว.8เม.ย.2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
(ชื่อหนวยงาน) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

40

จางตกแตงสถานที่เปดงานวันปลูกตนไมแหงชาติ

12,800.00

12,800.00

ราคา 12,800 บาท

พรอมจัดหาอุปกรณ
41
42
43

จางนักการตลาดรุนใหม OTOP
จางนักการตลาดรุนใหม OTOP
จางนักการตลาดรุนใหม OTOP

วิธีเฉพาะเจาะจง รานแอดไซนมีเดียแอนดออแกไนเซอร

70,000.00
70,000.00
70,000.00

70,000.00
70,000.00
70,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิติศักดิ์ ขจรภัย

จางลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

4,800.00

4,800.00

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อนัญญา ทันปู

น.ส.อนัญญา ทันปู

ราคา 70,000 บาท

ราคา 70,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง รานที เอ็น พี แอร แอนด เซอรวิส
ราคา 4,800 บาท

45

จางบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานโครงการพื้นที่

30,483.87

30,483.87

ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม
46

จางบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานโครงการพื้นที่

30,483.87

ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม
47

จางบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานโครงการพื้นที่

30,483.87

30,483.87

ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม
48

จางซอมรถยนตราชการ สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอวังมวง

วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิลัย ศรีดา
ราคา 30,483.87 บาท

30,483.87

7,800.00

7,800.00

นายกิติศักดิ์ ขจรภัย
ราคา 70,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา โกญจนาวรรณ

วิธีเฉพาะเจาะจง นางมลิวัลย สมยา

น.ส.ณัฐธิดา โกญจนาวรรณ
รานที เอ็น พี แอร แอนด เซอรวิส

ราคาต่ําสุด

32/2563 ลว. 8 พ.ค.2563

ราคาต่ําสุด

33/2563 ลว. 8 พ.ค.2563

ราคาต่ําสุด

34/2563 ลว. 8 พ.ค.2563

ราคาต่ําสุด

35/2563 ลว. 15 พ.ค.2563

ราคาต่ําสุด

36/2563 ลว. 20 พ.ค.2563

ราคาต่ําสุด

37/2563 ลว. 20 พ.ค.2563

ราคาต่ําสุด

38/2563 ลว. 20 พ.ค.2563

ราคาต่ําสุด

39/2563 ลว. 20 พ.ค.2563

ราคา 4,800 บาท
นายวิลัย ศรีดา
ราคา 30,483.87 บาท
นางมลิวัลย สมยา
ราคา 30,483.87 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย ศรีสวัสดิ์

นายสมชาย ศรีสวัสดิ์

ราคา 30,483.87 บาท

ราคา 30,483.87 บาท

ราคา 7,800 บาท

31/2563 ลว. 1 พ.ค.2563

ราคา 70,000 บาท

ราคา 30,483.87 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง รานภาวังมวงรวมยาง

ราคาต่ําสุด

ราคา 12,800 บาท

ราคา 70,000 บาท

ราคา 70,000 บาท
44

รานแอดไซนมีเดียแอนดออแกไนเซอร

รานภาวังมวงรวมยาง
ราคา 7,800 บาท

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563
(ชื่อหนวยงาน) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

49

จางนักการตลาดรุนใหม OTOP

58,000.00

58,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ธันยชนกพร พงษสิงห
ราคา 58,000 บาท

น.ส.ธันยชนกพร พงษสิงห
ราคา 58,000 บาท

ราคาต่ําสุด

340/2563 ลว. 8 พ.ค.2563

