แบบ สขร. 1

ลำดับที่
1
2

3

4

5
6

7

8

9

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
รถยนต์หมำยเลขทะเบียน กต
7086 ปทุมธำนี
เช่ำห้องประชุมคณะทำงำน
พิจำรณำกลันกรองโครงกำรที
ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน
คนพิกำรฯ ครั้งที 3/2563
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรประชุม
คณะทำงำนพิจำรณำกลันกรอง
โครงกำรทีขอรับกำรสนับสนุนจำก
กองทุนคนพิกำรฯ ครั้งที 3/2563
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน เพือใช้
ศูนย์บริกำรคนพิกำรจังหวัด
ปทุมธำนี
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน เพือใช้งำน
กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร
สังคมจังหวัดปทุมธำนี
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรเล่มรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนกองทุนส่งเสริม
กำรจัดสวัสดิกำรสังคมจังหวัด
ปทุมธำนี ประจำปี 2563
เช่ำห้องประชุมคณะทำงำน
จัดบริกำรผู้ช่วยคนพิกำรประจำ
จังหวัดปทุมธำนี ครั้งที 1/2563
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร ประชุม
คณะทำงำนจัดบริกำรผู้ช่วยคน
พิกำรประจำจังหวัดปทุมธำนี ครั้ง
ที 1/2563

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
8,560.00

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดปทุมธำนี
วันที่ 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563
รำคำกลำง
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
(บำท)
และรำคำทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท ดับเบิ้ลยู ออฟฟิศ ซัพ
8,560.00 เฉพำะเจำะจง
8,560.00
พลำย จำกัด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

รำคำตำสุด

1 ก.ย. 2563

2,514.50

รำคำตำสุด

1 ก.ย. 2563

400.00

รำคำตำสุด

3 ก.ย. 2563

2,514.50

2,514.50

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ตั้งกิมไล้กำรยำง จำกัด

400.00

400.00

เฉพำะเจำะจง

สนง.จังหวัดปทุมธำนี

1,190.00

1,190.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนฉัตรหลวง 9 เซ็นเตอร์

1,190.00

รำคำตำสุด

3 ก.ย. 2563

20,000.00

17,207.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ดับเบิ้ลยู ออฟฟิศ ซัพ
พลำย จำกัด

17,207.00

รำคำตำสุด

3 ก.ย. 2563

23,804.00

23,804.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ดับเบิ้ลยู ออฟฟิศ ซัพ
พลำย จำกัด

23,804.00

รำคำตำสุด

3 ก.ย. 2563

5,000.00

5,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนฉัตรหลวง 9 เซ็นเตอร์

5,000.00

รำคำตำสุด

11 ก.ย. 2563

600.00

600.00

เฉพำะเจำะจง

สนง.จังหวัดปทุมธำนี

600.00

รำคำตำสุด

15 ก.ย. 2563

240.00

240.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนฉัตรหลวง 9 เซ็นเตอร์

240.00

รำคำตำสุด

15 ก.ย. 2563

ลำดับที่

10

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรแบบรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนกองทุนกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมและหลักฐำน
กำรเงิน ประจำปี 2563
จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
เครืองปรับอำกำศสำนักงำน และ
เครืองฟอกอำกำศ
เช่ำห้องประชุมคณะอนุกรรมกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพิกำร ครั้งที 3/2563
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร ประชุม
คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ครั้งที
3/2563
เช่ำห้องประชุม เพือประชุมชี้แจง
ให้กับผู้กู้และผู้ค้ำประกันในกำร
กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

3,000.00

รำคำตำสุด

15 ก.ย. 2563

15,943.00

รำคำตำสุด

16 ก.ย. 2563

600.00

รำคำตำสุด

16 ก.ย. 2563

2,700.00

รำคำตำสุด

16 ก.ย. 2563

900.00

รำคำตำสุด

18 ก.ย. 2563

8,400.00

รำคำตำสุด

18 ก.ย. 2563

300,000.00

รำคำตำสุด

18 ก.ย. 2563

36,000.00

รำคำตำสุด

18 ก.ย. 2563

1,000.00

รำคำตำสุด

22 ก.ย. 2563

79,889.82

รำคำตำสุด

23 ก.ย. 2563

36,000.00

รำคำตำสุด

25 ก.ย. 2563

3,000.00

15,943.00

15,943.00

600.00

600.00

เฉพำะเจำะจง

สนง.จังหวัดปทุมธำนี

2,700.00

2,700.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนฉัตรหลวง 9 เซ็นเตอร์

900.00

900.00

เฉพำะเจำะจง

สนง.จังหวัดปทุมธำนี

8,400.00

8,400.00

เฉพำะเจำะจง

300,000.00

300,000.00

เฉพำะเจำะจง

17 เช่ำห้องเก็บพัสดุ
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรผลกำร
18 ดำเนินงำนตำมแผนพัมนำคุณภำพ
คนพิกำรจังหวัดปทุมธำนี

36,000.00

36,000.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท เฟรนด์ลี เฟรช อินเตอร์
กรุ๊ป จำกัด
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เอสวี
อำร์.ปิโตรเลียม
นำงสำวโสภำ อ่อนมิง

1,000.00

1,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนฉัตรหลวง 9 เซ็นเตอร์

19 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน

79,889.82

79,889.82

เฉพำะเจำะจง

20 เช่ำห้องเก็บพัสดุ (พก.)
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีปฏิบัติงำนศูนย์
21 ปฏิบัติกำรเพือป้องกันกำรกระทำ
ควำมรุนแรงในครอบครับ

36,000.00

36,000.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ดับเบิ้ลยู ออฟฟิศ ซัพ
พลำย จำกัด
นำงวรรณิดำ ดีรตั น์

45,000.00

45,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวสุรยี ์รตั น์ จัตุกูล

45,000.00

รำคำตำสุด

30 ก.ย. 2563

93,600.00

93,600.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวศิรญ
ิ ำ เวชประเสริฐ

93,600.00

รำคำตำสุด

30 ก.ย. 2563

12

13

14

15 จัดซื้อน้ำดืม
16 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

22

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
ปฏิบัติงำนพนักงำนทำควำมสะอำด

ร้ำนฉัตรหลวง 9 เซ็นเตอร์

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

3,000.00

11

เฉพำะเจำะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด สกำย เทรดดิ้ง

ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

23 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์
24 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์
จ้ำงเหมำผู้ช่วยปฏิบัติงำนกำรเงิน
25
และบัญชี
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกช่วย
ปฏิบัติงำนบันทึกข้อมูลโครงกำร
26
เงินอุดหนุนเพือกำรเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด ประจำปี 2564
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
27 ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีระบบงำน
28
คอมพิวเตอร์

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
115,200.00
120,000.00

รำคำกลำง
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
(บำท)
115,200.00 เฉพำะเจำะจง
120,000.00 เฉพำะเจำะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ
นำยอำพล จรจักร์
นำยเรืองเดช คลับคล้ำย

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
115,200.00
120,000.00

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
รำคำตำสุด
รำคำตำสุด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

30 ก.ย. 2563
30 ก.ย. 2563

180,000.00

180,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชุลีพร คงมัน

180,000.00

รำคำตำสุด

30 ก.ย. 2563

36,000.00

36,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวปรำรถนำ ธรรมวิลำ

36,000.00

รำคำตำสุด

30 ก.ย. 2563

180,000.00

180,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยสมภพ ยุดดร

180,000.00

รำคำตำสุด

30 ก.ย. 2563

180,000.00

180,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวศิรนิ ทรำ จิตสำมำรถ

180,000.00

รำคำตำสุด

30 ก.ย. 2563

