สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ
้ จัดจ้ำง ในรอบเดือน มิถุนำยน 2565
หน่วยงำน/โครงกำร สำนักงำนพัฒนำชุ มชนจังหวัดกำฬสินธุ์
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565

ลำดั บที่

1

2

งำนที่จด
ั ซือ
้ จัดจ้ำง

จ้ำงพนักงำนทำควำมสะอำด

จ้ำงพนักงำนขับรถยนต์

่ ผู้เสนอรำคำและ
ว ิธีซอ
ื้ หร ือ รำยชือ

วงเง ินที่จะซือ
้

รำคำกลำง

หร ือจ้ำงบำท

(บำท)

จ้ำง

240,100

20,000

เฉพำะเจำะจง

30,000

30,000

เฉพำะเจำะจง

รำคำที่เสนอ

จ้ำงพนักงำนบันทึกข้อมูล

30,000

30,000

เฉพำะเจำะจง

รำคำที่ตกลงซือ
้ หร ือจ้ำง

เหตุ ผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

นำงสำวทองจันทร์ เฉิดดิลก

นำงสำวชญำนิตย์ แก้วกันยำ

รำคำทีเ่ สนอ 24,000 บำท

รำคำทีต
่ กลงจ้ำง 24,000 บำท ถูกต้องครบถ้วน

นำยธรรมเชษฐ์ สำรำญเร ียบ นำยธรรมเชษฐ์ สำรำญเร ียบ
รำคำทีเ่ สนอ 30,000 บำท

3

ผู้ทีได้ รบ
ั กำรเลือกและ

รำคำทีต
่ กลงจ้ำง 3,000 บำท

นำยสุกฤต ศร ีบุญมี

นำยสุกฤต ศร ีบุญมี

รำคำทีเ่ สนอ 65,000 บำท

รำคำทีต
่ กลงจ้ำง 65,000 บำท

มีคุณสมบัติ

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหร ือข้อตกลง
ในกำรซือ
้ หร ือจ้ำง

18/2565
30/6/2565
19/2565
30/6/2565
20/2565
30/6/2565

ซือ
้ วัสดุตำมโครงกำรประชุม
4

กลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกระดับจังหวัด

2,000

200

เฉพำะเจำะจง บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

รำคำทีเ่ สนอ 2,000 บำท

มีคุณสมบัติ

รำคำทีต
่ กลงซือ
้ 2,000 บำท ถูกต้องครบถ้วน

40/2565
27/6/2565

ตำมโครงกำรประชุมเชิง
4

ปฏิบัติกำรส่งเสร ิมกำรสร้ำง
รำยได้จำกกิจกำรอำหำร
ปลอดภัย ระดับจังหวัด

1,260

1,260

เฉพำะเจำะจง บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

รำคำทีเ่ สนอ 2,000 บำท

มีคุณสมบัติ

รำคำทีต
่ กลงซือ
้ 2,000 บำท ถูกต้องครบถ้วน

41/2565
27/6/2565

วัสดุตำมโครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรส่งเสร ิมกำรสร้ำง
5

รำยได้จำกกิจกำรอำหำร
ปลอดภัย ระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 2

55,200

55,200

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเขียนสุวรรณพำณิชย์
รำคำทีเ่ สนอ 55,200 บำท

ร้ำนเขียนสุวรรณพำณิชย์

มีคุณสมบัติ

รำคำทีต
่ กลงซือ
้ 55,200 บำท ถูกต้องครบถ้วน

42/2565
27/6/2565

ถ่ำยเอกสำรตำมโครงกำร
6

พัฒนำทักษะอำชีพแก่กลุ่ม
สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำท
สตร ีจังหวัดกำฬสินธุ์
ประจำปีงบประมำณ 2565

3,780

3,780

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนแม็กเซ็นเตอร์
รำคำทีเ่ สนอ 3,780 บำท

ร้ำนแม็กเซ็นเตอร์

มีคุณสมบัติ

รำคำทีต
่ กลงจ้ำง 3,780 บำท ถูกต้องครบถ้วน

42/2565
01/06/2565

เอกสำรตำมโครงกำรประชุม
7

เชิงปฏิบัติกำรส่งเสร ิมกำร
สร้ำงรำยได้จำกกิจกำรอำหำร
ปลอดภัย ระดับจังหวัด

1,540

1,540

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนแม็กเซ็นเตอร์
รำคำทีเ่ สนอ 1,540 บำท

ร้ำนแม็กเซ็นเตอร์

มีคุณสมบัติ

รำคำที่ตกลงจ้ำง 1,540 บำท ถูกต้องครบถ้วน

43/2565
27/6/2565

จ้ำงออกแบบและจัดทำป้ำย
ตำมโครงกำรประชุมเชิง
8

ปฏิบัติกำรส่งเสร ิมกำรสร้ำง
รำยได้จำกกิจกำรอำหำร
ปลอดภัย ระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 2

3,000

3,000

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเด่นดีไซน์
รำคำทีเ่ สนอ 3,000 บำท

ทำคลิปประชำสัมพันธ์ตำม

ร้ำนเด่นดีไซน์

มีคุณสมบัติ

รำคำทีต
่ กลงจ้ำง 3,000 บำท ถูกต้องครบถ้วน

54/2565
27/6/2565

โครงกำรประชุมเชิง
9

ปฏิบัติกำรส่งเสร ิมกำรสร้ำง
รำยได้จำกกิจกำรอำหำร
ปลอดภัย ระดับจังหวัด

5,200

5,200

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชญำนิตย์ แก้วกันยำ
รำคำทีเ่ สนอ 5,200 บำท

นำงสำวชญำนิตย์ แก้วกันยำ

มีคุณสมบัติ

รำคำที่ตกลงจ้ำง 5,200 บำท ถูกต้องครบถ้วน

55/2565
27/6/2565

ถ่ำยเอกสำรตำมโครงกำร
10

สนับสนุนกำรบร ิหำรงำน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
ระดับจังหวัดจังหวัดกำฬสินธุ ์
ประจำเดือน มิถุนำยน 2565

1,540

1,540

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนแม็กเซ็นเตอร์
รำคำทีเ่ สนอ 1,540 บำท

ร้ำนแม็กเซ็นเตอร์

มีคุณสมบัติ

รำคำที่ตกลงจ้ำง 1,540 บำท ถูกต้องครบถ้วน

56/2565
27/6/2565

