สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธำนี
วันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
๒,๐๐๐.-

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

๒,๐๐๐.-

ตกลงราคา

1

จ้างเหมาจัดทาเอกสาร

2

จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ
และจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลฯ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๕๖,๕๔๐.-

๕๖,๕๔๐.-

ตกลงราคา

๒,๕๕๐.-

๒,๕๕๐.-

ตกลงราคา

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์นิสสัน
หมายเลขทะเบียน กค ๙๕๙ อน
จัดซื้อวัสดุสานักงานและจ้างเหมา
จัดทาป้ายฯ

๘๐๐.-

๘๐๐.-

ตกลงราคา

๑๘,๙๘๐.-

๑๘,๙๘๐.-

ตกลงราคา

3
4
5

6

จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลฯ

๒,๐๐๐.-

๒,๐๐๐.-

ตกลงราคา

7

จ้างซ่อมเครือ่ งปริน้

๙๐๐.-

๙๐๐.-

ตกลงราคา

8

จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงานฯ

๙๑๐.-

๙๑๐.๐๐

ตกลงราคา

9

จ้างซ่อมเครือ่ งปริน้ เตอร์

๙๐๐.-

๙๐๐.-

ตกลงราคา

10

จ้างเหมาจัดทาป้ายส่งมอบบ้าน
ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอือ้
ต่อคนทุกวัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบที่๑)
จ้างเหมาจัดทาเอกสาร

๒,๘๐๐.-

๒,๘๐๐.-

ตกลงราคา

๒,๘๐๐.-

๒,๘๐๐.-

ตกลงราคา

11

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ร้านวิชาญถ่ายเอกสาร
๒,๐๐๐.หจก.โชคประเสริฐบริการ
๕๖,๕๔๐.หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์
๒,๕๕๐.อูป่ ญ
ิ ชาน์
๘๐๐.ร้านชัยพฤกษ์เครือ่ งเขียน
ร้านจักรพงษ์การพิมพ์
๑๘,๙๘๐.ร้านจักรพงษ์การพิมพ์
๒,๐๐๐.หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์
๙๐๐.หจก.พัฒนาภรณ์เฟอร์นิมาร์ท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ร้านวิชาญถ่ายเอกสาร
๒,๐๐๐.หจก.โชคประเสริฐบริการ
๕๖,๕๔๐.หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์
๒,๕๕๐.อูป่ ญ
ิ ชาน์
๘๐๐.ร้านชัยพฤกษ์เครือ่ งเขียน
ร้านจักรพงษ์การพิมพ์
๑๘,๙๘๐.ร้านจักรพงษ์การพิมพ์
๒,๐๐๐.หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์
๙๐๐.หจก.พัฒนาภรณ์เฟอร์นิมาร์ท

๙๑๐.-

๙๑๐.-

หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์
๙๐๐.ร้านจักรพงษ์การพิมพ์
๒,๘๐๐.-

ร้านวิชาญถ่ายเอกสาร
๒,๘๐๐.-

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

๑๐ ม.ค. ๖๐

หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์
๙๐๐.ร้านจักรพงษ์การพิมพ์
๒,๘๐๐.-

เป็นร้านค้าที่รับจ้างโดยเฉพาะ
และราคาเป็นไปตามท้องตลาด
เป็นผู้รับจ้างที่มีกิจการโดยเฉพาะ
และราคาเป็นไปตามท้องตลาด
เป็นร้านค้าที่จาหน่ายโดยเฉพาะ
และราคาเป็นไปตามท้องตลาด
เป็นร้านค้าที่รับจ้างโดยเฉพาะ
และราคาเป็นไปตามท้องตลาด
เป็นร้านค้าที่รับจ้างและจาหน่าย
โดยเฉพาะ ซึ่งราคาเป็นไปตาม
ท้องตลาด
เป็นร้านค้าที่รับจ้างโดยเฉพาะ
และราคาเป็นไปตามท้องตลาด
เป็นร้านค้าที่รับจ้างโดยเฉพาะ
และราคาเป็นไปตามท้องตลาด
เป็นร้านค้าที่รับจ้างโดยเฉพาะ
และราคาเป็นไปตามท้องตลาด
เป็นร้านค้าที่รับจ้างโดยเฉพาะ
และราคาเป็นไปตามท้องตลาด
เป็นร้านค้าที่รับจ้างโดยเฉพาะ
และราคาเป็นไปตามท้องตลาด

ร้านวิชาญถ่ายเอกสาร
๒,๘๐๐.-

เป็นร้านค้าที่รับจ้างโดยเฉพาะ
และราคาเป็นไปตามท้องตลาด

๒๖ ม.ค. ๖๐

๑๐ ม.ค. ๖๐
๑๑ ม.ค. ๖๐
๑๑ ม.ค. ๖๐
๑๗ ม.ค. ๖๐

๒๓ ม.ค. ๖๐
๒๔ ม.ค. ๖๐
๒๔ ม.ค. ๖๐
๒๔ ม.ค. ๖๐
๒๔ ม.ค. ๖๐

สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธำนี
วันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

12

จ้างซ่อมเครือ่ งปริน้ เตอร์

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
๔๐๐.-

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

๔๐๐.-

ตกลงราคา

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์
๔๐๐.-

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์
๔๐๐.-

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เป็นร้านค้าที่รับจ้างโดยเฉพาะ
และราคาเป็นไปตามท้องตลาด

๓๑ ม.ค. ๖๐

13

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๒,๙๙๐.-

๒,๙๙๐.-

ตกลงราคา

หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์
๒,๙๙๐.หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์
๒,๖๕๐.-

หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์
๒,๙๙๐.หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์
๒,๖๕๐.-

เป็นร้านค้าที่จาหน่ายโดยเฉพาะ
และราคาเป็นไปตามท้องตลาด
เป็นร้านค้าที่จาหน่ายโดยเฉพาะ
และราคาเป็นไปตามท้องตลาด

๓๑ ม.ค. ๖๐

14

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๒,๖๕๐.-

๒,๖๕๐.-

ตกลงราคา

๑๕

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๙,๘๐๐.-

๙,๘๐๐.-

ตกลงราคา

หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์
๙,๘๐๐.-

หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์
๙,๘๐๐.-

เป็นร้านค้าที่จาหน่ายโดยเฉพาะ
และราคาเป็นไปตามท้องตลาด

๓๑ ม.ค. ๖๐

๑๖

จ้างเหมาจัดทาเอกสาร

๕,๐๐๐.-

๕,๐๐๐.-

ตกลงราคา

ร้านวิชาญถ่ายเอกสาร
๕,๐๐๐.-

ร้านวิชาญถ่ายเอกสาร
๕,๐๐๐.-

เป็นร้านค้าที่รับจ้างโดยเฉพาะ
และราคาเป็นไปตามท้องตลาด

๓๑ ม.ค. ๖๐

๓๑ ม.ค. ๖๐

สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธำนี
วันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๕๙
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

