แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ
้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
สำนักงำนพัฒนำชุ มชนจังหวัดกำฬสิ นธุ์
วันที่ ๓๑ เดื อน มีนำคม พ.ศ. 256๕
ผู้ได้ รบ
ั กำรคัดเลือก
ลำดับ

งำนที่จด
ั ซือ
้ หร ือจัดจ้ำง

วงเง ินที่จด
ั ซือ
้

รำคำกลำง

ว ิธีซอ
ื้ หร ือจ้ำง

รำยชือ
่ ผู้เสนอรำคำ

และรำคำ

เลขที่และวันที่ของ
เหตุ ผลที่คัดเลือก

หร ือข้อตกลงใน

หร ือจัดจ้ำง

ที่

๑

จ้างโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ส่งเสริมกระบวนการ
เครือข่ายองค์ความรู้
(Knowledge:Based
OTOPKBO) กิจกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
โดยเครือข่ายองค์ความรู้
KBO ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒

จ้างทาคู่มือการดาเนินงาน
ตามโครงการมหกรรมการ
ออมลดความเหลื่อมลาของ
ประชาชนจัดจ้าง

(บำท)

(บำท)

655,910

655,910

10,500

สั ญญำ

10,500

และรำคำที่เสนอ

(e-bidding

เฉพำะเจำะจง

.

ที่ตกลงซือ
้ หร ือจ้ำง

.

โดยสรุป

กำรซือ
้ หร ือจ้ำง

มีคุณสมบัติ

๙/๒๕๖๕

655,910 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง ๖๕๕,๙๑๐บำท ถูกต้องครบถ้วน

มีคุณสมบัติ
๑๐,๕๐0 บำท

รำคำทีต
่ กลงจ้ำง ๑๐,๕๐๐ บำท

ถูกต้องครบถ้วน

๑๔/๐๓/๖๕

๓๐/๒๕๖๕
๐๒/๐๓/๖๕

๓

จัดจ้างดาเนินงานตาม
โครงการมหกรรมการออม
ลดความเหลื่อมลาของ
ประชาชน

๔

จัดนิทรรศการตามโครงการ
มหกรรมการออม ลดความ
เหลื่อมลาของประชาชน

50,000

50,000

มีคุณสมบัติ

เฉพำะเจำะจง
50,000 บำท รำคำทีต่ กลงจ้ำง ๕๐,๐๐๐ บำท

4,800

4,800

เฉพำะเจำะจง

๕

จ้างดาเนินงานโครงการสู่การ
เป็นต้นแบบด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ การ
ประกวดกองทุนแม่

10,000

10,000

เฉพำะเจำะจง

๖

จ้างตามโครงการพัฒนา
กลไกการขับเคลื่อนกองทุน
ชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกลุ่ม
ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
ประจาปีงบประมาณ 2565

60,000

60,000

เฉพำะเจำะจง

๗

ถ่ายเอกสารตามโครงการ
สนับสนุนการบริหารงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์

880

880

เฉพำะเจำะจง

นำยคำมอญ ศร ีพงษ์เสร ิฐ นำยคำมอญ ศร ีพงษ์เสร ิฐ

ถูกต้องครบถ้วน

๐๔/๐๓/๖๕
มีคุณสมบัติ

่ กลงจ้ำง ๔,๘๐๐บำท ถูกต้องครบถ้วน
๔,๘๐๐ บำท รำคำทีต

นำยประจักษ์ ภูโคกเนิน
๑๐,๐๐๐ บำท

หจก.เอ็มแอนเอ
๖๐,๐๐๐ บำท

ร้ำนแม๊กเซ็นเตอร์
๘๘๐ บำท

๓๑/๒๕๖๕

๓๒/๒๕๖๕
๐๔/๐๓/๖๕

นำยประจักษ์ ภูโคกเนิน

มีคุณสมบัติ

๓๓/๒๕๖๕

รำคำที่ตกลงจ้ำง ๑๐,๐๐๐ บำท

ถูกต้องครบถ้วน

๑๔/๐๓/๖๕

หจก.เอ็มแอนเอ

มีคุณสมบัติ

๒๐/๒๕๖๕

รำคำทีต
่ กลงจ้ำง ๖๐,๐๐๐ บำท

ถูกต้องครบถ้วน

๑๔/๐๓/๖๕

ร้ำนแม๊กเซ็นเตอร์

มีคุณสมบัติ

๒๒/๒๕๖๕

รำคำที่ตกลงจ้ำง ๘๘๐ บำท

ถูกต้องครบถ้วน

๑๔/๐๓/๖๕

๘

วัสดุตามซือวัสดุตาม
โครงการเวทีสร้างเครือข่าย
นักจัดการความรู้ชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

2,000

2,000

เฉพำะเจำะจง

๙

วัสดุ สำหรับโครงกำร
ประชุมกลไกขับเคลือ
่ น
กำรพัฒนำกลไกกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกและ
ประชำรัฐ ระดับจังหวัด

1,900

1,900

เฉพำะเจำะจง

๑๐

วัสดุตามโครงการพัฒนา
กลไกการขับเคลื่อนกองทุน
ชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกลุ่ม
ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
ประจาปีงบประมาณ 2565

๑๑

๑๒

วัสดุสนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวต
ิ ตำมโครงกำร
จัดทำสำรสนเทศตำบล
ต ้นแบบเพือ
่ กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวต
ิ ประจำปี
งบประมำณ 2565
วัสดุสำนักงำนตำม
โครงกำรสนับสนุนกำร
บริหำรงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีระดับจังหวัด
จังหวัดกำฬสินธุ์ ไตรมำส
1,2

บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ ์ จำกัด บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

มีคุณสมบัติ

่ กลงซือ
้ ๒,๐๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน
๒,๐๐๐ บำท รำคำทีต

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ

มีคุณสมบัติ

่ กลงซือ
้ ๑,๙๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน
๑,๙๐๐ บำท รำคำทีต

๒๕/๒๕๖๕
๐๒/๐๓/๖๕

๒๖/๒๕๖๕
๐๔/๐๓/๖๕

๒๗/๒๕๖๕
20,000

20,000

เฉพำะเจำะจง

13,000

13,000

เฉพำะเจำะจง

16,200

16,200

เฉพำะเจำะจง

บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ ์ จำกัด บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

มีคุณสมบัติ

่ กลงซือ
้ ๒,๐๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน
๒,๐๐๐ บำท รำคำทีต

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ

มีคุณสมบัติ

๑๓,๐๐๐ บำท รำคำทีต่ กลงซือ้ ๑๓,๐๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ

มีคุณสมบัติ

๑๖,๒๐๐ บำท รำคำที่ตกลงซือ้ ๑๖,๒๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน

๑๔/๐๓/๖๕

๒๘/๒๕๖๕
๑๔/๐๓/๖๕
๒๙/๒๕๖๕
๑๔/๐๓/๖๕

๑๓

้ น้ ำมัน เดือน มี.ค.
ซือ

20,430

20,430

เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ
20,๔๓๐ บำท รำคำที่ตกลงซือ้ ๒๐,๔๓๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

๓๐/๒๕๖๕
๓๑/๐๓/๖๕

