แบบ สขร. 1

ลาดับที่

1

2

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

รายงานขอซ่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน กฉ 7452 ปทุมธานี
รายงานเช่าห้องประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
กสจ. ครัง้ ที 2/2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

12,000.00

ราคาต่าสุด

4 มี.ค. 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

12,000.00

12,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านกาญจนา ไดนาโม

400.00

400.00

เฉพาะเจาะจง

สนง.จังหวัด

400.00

ราคาต่าสุด

4 มี.ค. 2562

855.00

ราคาต่าสุด

4 มี.ค. 2562

3

รายงานขอถ่ายเอกสารประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
กสจ. ครัง้ ที 2/2562

855.00

855.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเจ๊หลันถ่ายเอกสาร

4

รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร งาน
โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชน
ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน
คนพิการ

14,000.00

14,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านฉัตรหลวง 9 เซ็นเตอร์

14,000.00

ราคาต่าสุด

4 มี.ค. 2562

5

รายงานขอซื้อวัสดุ งานโครงการ
ส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติ
ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ

14,355.00

14,355.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเจ เอส เอ็น ซิสเท็ม

15,355.00

ราคาต่าสุด

4 มี.ค. 2562

35,000.00

35,000.00

เฉพาะเจาะจง

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
(โรงงานปีคนพิการสากล)

35,000.00

ราคาต่าสุด

4 มี.ค. 2562

77,000.00

77,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจิตติมา เสียงใส

77,000.00

ราคาต่าสุด

4 มี.ค. 2562

11,375.00
12,800.00

11,375.00
12,800.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านเจ เอส เอ็น ซิสเท็ม
ร้านฉัตรหลวง 9 เซ็นเตอร์

11,375.00
12,800.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

4 มี.ค. 2562
4 มี.ค. 2562

13,200.00

13,200.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเค.เอส.เอส.เทรดดิ้ง

13,200.00

ราคาต่าสุด

4 มี.ค. 2562

รายงานขอซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร
งานโครงการส่งเสริมให้รัฐและ
6
เอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้าง
งานคนพิการ
รายงานขอจ้างจัดบูธนิทรรศการ
7
และจัดตกแต่งสถานที
8 รายงานขอจัดซื้อวัสดุ
9 รายงานขอจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
รายงานขอจ้างเหมาจัดท่าโล่เชิดชู
10
เกียรติ

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)
4,625.00

ราคากลาง
(บาท)
4,625.00

วิธีซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ร้านทินวุฒิ อิงค์เจ็ท

400.00

400.00

เฉพาะเจาะจง

สนง.จังหวัด

1,950.00

1,950.00

เฉพาะเจาะจง

รายงานขอจ้างเหมาซ่อมรถ นค
3699 ปท และ กจ 8512 ปท

2,172.50

2,172.50

รายงานขอจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
15 เพือด่าเนินโครงการทบทวนและ
ติดตามผลการด่าเนินงาน

1,500.00

11 รายงานขอจ้างเหมาจัดท่าป้าย
รายงานขอเช่าห้องประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกันและ
12
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ครัง้ ที
2/2562
รายงานขอจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน
13
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ครัง้
ที 2/2562
14

รายงานขอจ้างซ่อมเครือง
16 คอมพิวเตอร์ และเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์
รายงานขอเช่าห้องประชุม เพือ
17 ด่าเนินโครงการทบทวนและ
ติดตามผลการด่าเนินงาน
รายงานขอเช่าห้องประชุม การ
18
ตรวจราชการ รอบ 2
19

รายงานขอจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
การตรวจราชการ รอบ 2

รายงานขอจัดซื้อวัสดุ เพือด่าเนิน
20 โครงการทบทวนและติดตามผล
การด่าเนินงาน

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
4,625.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาต่าสุด

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

400.00

ราคาต่าสุด

8 มี.ค. 2562

ร้านเจ๊หลันถ่ายเอกสาร

1,950.00

ราคาต่าสุด

8 มี.ค. 2562

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตั้งกิมไล้การยาง จ่ากัด

2,172.50

ราคาต่าสุด

15 มี.ค. 2562

1,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเจ๊หลันถ่ายเอกสาร

1,500.00

ราคาต่าสุด

15 มี.ค. 2562

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านวันดี คอมพิวเตอร์

9,000.00

ราคาต่าสุด

15 มี.ค. 2562

25,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

วิทยาลัยการอาชีวปทุมธานี

20,000.00

ราคาต่าสุด

15 มี.ค. 2562

800.00

700.00

เฉพาะเจาะจง

สนง.จังหวัด

700.00

ราคาต่าสุด

15 มี.ค. 2562

250.00

250.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเจ๊หลันถ่ายเอกสาร

250.00

ราคาต่าสุด

15 มี.ค. 2562

6,490.00

6,490.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดับเบิ้ลยู ออฟฟิศ ซัพ
พลาย จ่ากัด

6,490.00

ราคาต่าสุด

15 มี.ค. 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา
4 มี.ค. 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

รายงานขอจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
21 หลักฐานการเบิกจ่างเงินงาน
กองทุน กสจ.

2,500.00

2,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเจ๊หลันถ่ายเอกสาร

2,500.00

ราคาต่าสุด

15 มี.ค. 2562

จ้างเหมาจัดสถานทีโครงการเพือ
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ผู้
22
ด่าเนินกิจการ และผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย

4,000.00

4,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอังคณา อรุณบัตร

4,000.00

ราคาต่าสุด

15 มี.ค. 2562

จ้างเหมาจัดท่าใบประกาศนียบัตร
โครงการเพือพัฒนาศักยภาพ
23
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ด่าเนินกิจการ และ
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

3,870.00

3,870.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวภคมน มุ่งมงคล

3,870.00

ราคาต่าสุด

15 มี.ค. 2562

จัดซื้อวัสดุโครงการเพือพัฒนา
24 ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ผู้ด่าเนิน
กิจการ และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

8,730.00

8,730.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดับเบิ้ลยู ออฟฟิศ ซัพ
พลาย จ่ากัด

8,730.00

ราคาต่าสุด

15 มี.ค. 2562

5,160.00

5,160.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านฉัตรหลวง 9 เซ็นเตอร์

5,160.00

ราคาต่าสุด

15 มี.ค. 2562

6,500.00

6,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านฉัตรหลวง 9 เซ็นเตอร์

6,500.00

ราคาต่าสุด

27 มี.ค. 2562

8,000.00

8,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดับเบิ้ลยู ออฟฟิศ ซัพ
พลาย จ่ากัด

8,000.00

ราคาต่าสุด

27 มี.ค. 2562

2,400.00

2,400.00

เฉพาะเจาะจง

สนง.จังหวัด

2,400.00

ราคาต่าสุด

29 มี.ค. 2562

3,900.00

3,900.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดับเบิ้ลยู ออฟฟิศ ซัพ
พลาย จ่ากัด

3,900.00

ราคาต่าสุด

29 มี.ค. 2562

25

26
27
28
29

จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการเพือ
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ผู้
ด่าเนินกิจการ และผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย
รายงานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
โครงการอบรม อพม. ปี 2562
จัดซื้อวัสดุส่านักงานเพือใช้ในงาน
กองทุนค้ามนุษย์
รายงานขอเช่าห้องประชุม
โครงการอบรม อพม. ปี 2562
รายงานขอจัดซื้อวัสดุโครงการ
อบรม อพม. ปี 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

รายงานขอเช่าห้องประชุม
คณะท่างานพิจารณากลันกรอง
30
โครงการฯ คนพิการ ครัง้ ที
2/2562

900.00

900.00

เฉพาะเจาะจง

สนง.จังหวัด

900.00

ราคาต่าสุด

29 มี.ค. 2562

รายงานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
ประชุมคณะท่างานพิจารณา
31
กลันกรองโครงการฯ คนพิการ
ครัง้ ที 2/2562

560.00

560.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านฉัตรหลวง 9 เซ็นเตอร์

560.00

ราคาต่าสุด

29 มี.ค. 2562

