O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุรายเดือน
แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลําดับที่
(1)

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)

1 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์
2 จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด.30

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง (บาท)

(บาท)

(3)

(4)

250.00 บาท
700.00 บาท

วิธีซื้อหรือจ้าง
(5)

250.00 บาท เฉพาะเจาะจง
700.00 บาท เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(6)

(7)

(8)

(9)

ร้านอุดมสกรีน

ร้านอุดมสกรีน

มีคุณสมบัติตรงตามที่ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 001/2565

เสนอราคา 250.00

ราคา 250.00

สนง.ต้องการ

ร้านเกียรติพรรณดอกไม้
เสนอราคา 700

ลว. 18 ต.ค. 2564

ร้านเกียรติพรรณดอกไม้ มีคุณสมบัติตรงตามที่ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 002/2565
ราคา 700

สนง.ต้องการ

ลว. 20 ต.ค. 2564

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

(1)

(2)
1 ซื้อกรอบรูปใส่เกียรติบัตร
2 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง (บาท)

(บาท)

(3)

(4)

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
(5)

ราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(6)

(7)

(8)

(9)

1,200.00 บาท 1,200.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส มีคุณสมบัติตรงตามที่ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 004/2565
250.00 บาท

250.00 บาท เฉพาะเจาะจง

ประชุม อสร.
3 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสายอินเตอร์เน็ต

500.00 บาท

เสนอราคา 1,200.00

ราคา 1,200.00

สนง.ต้องการ

ร้านอุดมสกรีน

ร้านอุดมสกรีน

มีคุณสมบัติตรงตามที่ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 004/2565

เสนอราคา 250.00

ราคา 250.00

สนง.ต้องการ

500.00 บาท เฉพาะเจาะจง ออพเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 500 บาท

4 จ้างเหมาเข้าเล่มรายงานสถานการณ์ฯ

320.00 บาท

320.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสหการพริ้นติ้ง 2
เสนอราคา 320 บาท

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน

1,000.00 บาท 1,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง เกียรติพรรณดอกไม้
250.00 บาท

250.00 บาท เฉพาะเจาะจง

ลว. 2 พ.ย. 2564

เสนอราคา 500 บาท สนง.ต้องการ

ลว. 8 พ.ย. 2564

ร้านสหการพริ้นติ้ง 2

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 008/2565

เกณฑ์ราคา

ราคา 320 บาท

ลว.15 พ.ย. 2564
เกณฑ์ราคา

ราคา 4,865.00
เกียรติพรรณดอกไม้

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 009/2565
ลว.17 พ.ย. 2564

เกณฑ์ราคา

เสนอราคา 1,000 บาท เสนอราคา 1,000 บาท
7 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์

ลว. 2 พ.ย. 2564

ออพเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง มีคุณสมบัติตรงตามที่ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 007/2565

4,865.00 บาท 4,865.00บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส
เสนอราคา 4,865.00

6 จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 010/2565
ลว.17 พ.ย. 2564

ร้านอุดมสกรีน

ร้านอุดมสกรีน

มีคุณสมบัติตรงตามที่ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 013/2565

เสนอราคา 250.00

ราคา 250.00

สนง.ต้องการ

ลว. 29 พ.ย. 2564

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

(1)

(2)
1 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์
2 จ้างเหมาเปลี่ยนกระจก

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง (บาท)

(บาท)

(3)

(4)

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
(5)

250.00 บาท 250.00 บาท เฉพาะเจาะจง

3 จ้างทำป้ายอะคีลิค

ราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(6)

(7)

(8)

(9)

ร้านอุดมสกรีน

ร้านอุดมสกรีน

มีคุณสมบัติตรงตามที่ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 015/2565

เสนอราคา 250.00

ราคา 250.00

สนง.ต้องการ

5,400.00 บาท 5,400.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพ.กระจกรถยนต์

ฝาท้ายรถยนต์
2,800.00 บาท 2,800.00 บาท เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ร้านพ.กระจกรถยนต์ เกณฑ์ราคา

เสนอราคา 5,400

ราคา 5,400

ร้านอุดมสกรีน

ร้านอุดมสกรีน

เสนอราคา 2,800.00

ลว. 7 ธ.ค. 2564
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 016/2565
ลว. 13 ธ.ค. 2564

มีคุณสมบัติตรงตามที่ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 019/2565

ราคา 2,800.00 บาท สนง.ต้องการ

ลว. 28 ธ.ค. 2564

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลําดับที่
(1)

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)
1 ซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง (บาท)

(บาท)

(3)

(4)

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
(5)

ราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(6)

(7)

(8)

(9)

เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 022/2565

3,090.00 บาท 3,090.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส
เสนอราคา 3,090.00

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน
3 จ้างทำกระเป๋าผ้า
4 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์
(จ้างงานเร่งด่วนฯ)
6 ซื้อวัสดุสํานักงาน(จ้างงานเร่งด่วนฯ)

ราคา 3,090.00

6,250.00 บาท 6,250.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส
5,000.00 บาท 5,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง
1,250.00 บาท 1,250.00 บาท เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

เสนอราคา 6,250.00

ราคา 6,250.00

ร้านวิไลอาภรณ์

ร้านวิไลอาภรณ์

เสนอราคา 5,000.00

ราคา 5,000.00

ร้านอุดมสกรีน

ร้านอุดมสกรีน

เสนอราคา 1,250.00

ราคา1,250.00

400.00 บาท 400.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส
เสนอราคา 400.00

ราคา 400.00

ลว.7 ม.ค. 2565

เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 026/2565
ลว.26 ม.ค. 2565

เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 027/2565
ลว. 26 ม.ค. 2565

เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 028/2565
ลว. 27 ม.ค. 2565

เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 029/2565
ลว.27 ม.ค. 2565

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลําดับที่
(1)

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)
1 ซื้อวัสดุฝึกอบรม การทำพริกแกง
2 ซื้อวัสดุฝึกอบรม แปรรูปกะปิ
3 จ้างเหมาเข้าเล่มรายงานสถานการณ์ฯ
4 ซื้อวัสดุฝึกอบรม แปรอาหารไก่
5 ซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์
6 ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตู้
7 ซื้อวัสดุฝึกอบรม แปรรูปมะพร้าว

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง (บาท)

(บาท)

(3)

(4)

9,110.00 บาท
8,290.00 บาท
474.00 บาท

วิธีซ้อื หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
(5)

9,110.00 บาท เฉพาะเจาะจง
8,290.00 บาท เฉพาะเจาะจง
474.00 บาท เฉพาะเจาะจง

ราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(6)

(7)

(8)

(9)

ร้านท๊อปเท็น

ร้านท๊อปเท็น

เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 030/2565

เสนอราคา 9,110.00

ราคา 9,110.00

ร้านท๊อปเท็น

ร้านท๊อปเท็น

เสนอราคา 8,290.00

ราคา 8,290.00

ร้านสหการพริ้นติ้ง 2

ร้านสหการพริ้นติ้ง 2

เสนอราคา 474 บาท

ราคา 474 บาท

ลว. 2 ก.พ. 2565

เกณฑ์ราคา

3,248.52 บาท

เสนอราคา 12,500.00

ราคา12,500.00

ร้านเทียนโชคเซอร์วิส

ร้านเทียนโชคเซอร์วิส

เสนอราคา 14,370.00

ราคา 14,370.00

3,248.52 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด

10,432.00 บาท 10,432.00 บาท เฉพาะเจาะจง

เสนอราคา 3,248.52

ราคา 3,248.52

ร้านท๊อปเท็น

ร้านท๊อปเท็น

เสนอราคา 10,432.00

ราคา 10,432.00

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 031/2565
ลว. 3 ก.พ. 2565

เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 032/2565
ลว.15 ก.พ. 2565

12,500.00 บาท 12,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ประทีปการเกษตร จํากัด หจก.ประทีปการเกษตร จํากัด เกณฑ์ราคา
14,370.00 บาท 14,370.00 บาท เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 033/2565
ลว. 15 ก.พ. 2565

เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 034/2565
ลว.15 ก.พ. 2565

เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 035/2565
ลว. 15 ก.พ. 2565

เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 036/2565
ลว. 15 ก.พ. 2565

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

(1)

(2)
1 จ้างทำกระเป๋าผ้า
2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง (บาท)

(บาท)

(3)

(4)

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
(5)

3,000.00 บาท 3,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง
460.00 บาท

3 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์

250.00 บาท

250.00 บาท เฉพาะเจาะจง

(จ้างงานเร่งด่วนฯ)
4 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์

750.00 บาท

750.00 บาท เฉพาะเจาะจง

(อสร.ต้านภัยฯ)
5 ซื้อวัสดุฝึกอบรม การแปรรูปไข่ค็ม 12,500.00 บาท 12,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง
6 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์
(แรงงานนอกระบบฯ)
7 ซื้อวัสดุฝึกอบรม การทำพริกพริกแกง

240.00 บาท

ราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(6)

(7)

(8)

(9)

ร้านวิไลอาภรณ์

ร้านวิไลอาภรณ์

เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 031/2565

เสนอราคา 3,000.00

ราคา 3,000.00

460.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสหการพริ้นติ้ง 2

และเข้าเล่มราชการฯ

240.00 บาท เฉพาะเจาะจง

ร้านสหการพริ้นติ้ง 2

เสนอราคา 460 บาท

ราคา 460 บาท

ร้านอุดมสกรีน

ร้านอุดมสกรีน

เสนอราคา 250.00

ราคา 250.00

ร้านอุดมสกรีน

ร้านอุดมสกรีน

เสนอราคา 750.00

ราคา 750.00

ร้านท๊อปเท็น

ร้านท๊อปเท็น

เสนอราคา 12,500.00

ราคา 12,500.00

ร้านอุดมสกรีน

ร้านอุดมสกรีน

เสนอราคา 240.00

ราคา 240.00

6,300.00 บาท 6,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวชนัญญา ภูมะธน
เสนอราคา 6,300.00

8 ซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์

เลขที่และวันที่ของสัญญา

29,236.00 บาท 29,236.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส
เสนอราคา 29,236.00

นางสาวชนัญญา ภูมะธน

ลว. 2 มี.ค. 2565

เกณฑ์ราคา

ลว.4 มี.ค. 2565

เกณฑ์ราคา

ราคา 29,236.00

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 039/2565
ลว. 4 มี.ค. 2565

เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 040/2565
ลว. 4 มี.ค. 2565

เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 041/2565
ลว. 4 ก.พ. 2565

เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 043/2565
ลว.18 มี.ค. 2565

เกณฑ์ราคา

ราคา 6,300.00
ร้านเทียนโชคเซอร์วิส

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 038/2565

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 044/2565
ลว. 28 มี.ค. 2565

เกณฑ์ราคา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 045/2565
ลว.28 มี.ค. 2565

