สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563
สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดมุกดำหำร
ลำดับ
ที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน

วงเงิน
งบประมำณ
400.00

รำคำกลำง

วิธีจัดซือ้ จัด
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนา
ราคา 400 .- บาท

2 จัดจ้างท่าตรายาง

1,280.00

1,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมพร
ราคา 1,280.- บาท

3 จัดจ้างท่าพวงมาลาดอกไม้สด

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหงมณีดอกไม้สด
ราคา 1,500.- บาท

4 จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิง

4,490.00

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ร้านรัตนา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้พ.045/2563
วน

ราคา 400 .- บาท

และเป็นผู้เสนอราคาต่าสุลว.
ด 29 ก.ย.2563

ร้านอุดมพร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้พ.046/2563
วน

ราคา 1,280.-บาท

และเป็นผู้เสนอราคาต่าสุลว.
ด 14 ต.ค.2563

ร้านหงมณีดอกไม้สด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้พ.047/2563
วน

ราคา 1,500.- บาท

และเป็นผู้เสนอราคาต่าสุลว.
ด 14 ต.ค.2563

4,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม เค เอนเนอร์จี บ.ซี เอ็ม เค เอนเนอร์จี จ่ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้009/2563
วน
ราคา 4,490.-บาท

ราคา 4,490.-บาท

และเป็นผู้เสนอราคาต่าสุลว.
ด 1 ต.ค. 2563

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ แข็งแรง

นายยงยุทธ แข็งแรง

มีคุณสมบัติถูกต้อง

1/2564, 2/2564

ปฏิบัติงานในต่าแหน่ง

ราคา 10,000.- บาท

ราคา 10,000.- บาท

ครบถ้วนและเป็นผู้

ลว. 1 ต.ค. 2563

พนักงานขับรถยนต์ จ่านวน 2 ราย

นายเมคิน ไชยฤทธิ์

นายเมคิน ไชยฤทธิ์

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 10,000.- บาท

ราคา 10,000.- บาท

5 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

6 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานในต่าแหน่ง
พนักงานธุรการและบันทึกข้อมูล
จ่านวน 1 ราย

20,000.00

9,690.00

9,690.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร โพธิ์แฉล้ม นางสาวศศิธร โพธิ์แฉล้ม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ราคา 9,690 บาท

ราคา 9,690 บาท

ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

3/2564
ลว. 1 ต.ค. 2563

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563
สำนักงำนสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำนจังหวัดมุกดำหำร
ลำดับ
ที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์

วงเงิน
วิธีจัดซือ้ จัด รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่
รำคำกลำง
งบประมำณ
จ้ำง
เสนอ
380.00

380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนา
ราคา 380 .- บาท

2 จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิง

4,550.00

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซือ้ หรือจ้ำง

ร้านรัตนา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.045/2563

ราคา 380 .- บาท

และเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ลว. 29 ก.ย.2563

4,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม เค เอนเนอร์จี จ่ากัด บ.ซี เอ็ม เค เอนเนอร์จี จ่ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 009/2563
ราคา 4,550.-บาท

ราคา 4,550.-บาท

และเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ร้านรวมโชค

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.048/2563

ราคา 3,010.-บาท

และเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ร้านน้่าทิพย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.050/2563

ราคา 1,100.-บาท

และเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ร้านนวสุคนธ์2

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.049/2563

ราคา 3,850.-บาท

และเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ลว. 11 พ.ย. 2563

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ แข็งแรง

นายยงยุทธ แข็งแรง

มีคุณสมบัติถูกต้อง

1/2564, 2/2564

ปฏิบัติงานในต่าแหน่ง

ราคา 10,000.- บาท

ราคา 10,000.- บาท

ครบถ้วนและเป็นผู้

ลว. 1 ต.ค. 2563

พนักงานขับรถยนต์ จ่านวน 2 ราย

นายเมคิน ไชยฤทธิ์

นายเมคิน ไชยฤทธิ์

เสนอราคาต่าสุด

ราคา 10,000.- บาท

ราคา 10,000.- บาท

3 จัดซื้อวัสดุโครงการสร้างและ

3,010.00

พัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
4 จัดซื้อน้่าดืม

3,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมโชค
ราคา 3,010.-บาท

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้่าทิพย์
ราคา 1,100.-บาท

5 จัดจ้างท่ากระเป๋าผ้าโครงการ

3,850.00

สร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานฯ
6 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

7 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานในต่าแหน่ง
พนักงานธุรการและบันทึกข้อมูล
จ่านวน 1 ราย

3,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนวสุคนธ์2
ราคา 3,850.-บาท

20,000.00

9,690.00

9,690.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร โพธิ์แฉล้ม
ราคา 9,690 บาท

ลว. 1 ต.ค. 2563
ลว. 10 พ.ย. 2563
ลว. 6 ต.ค. 2563

นางสาวศศิธร โพธิ์แฉล้ม

มีคุณสมบัติถูกต้อง

3/2564

ราคา 9,690 บาท

ครบถ้วนและเป็นผู้

ลว. 1 ต.ค. 2563

เสนอราคาต่าสุด

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2563
สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดมุกดำหำร
ลำดับ
ที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

1 จัดซื้อน้้ำดื่ม

วงเงิน
วิธีจัดซือ้ จัด รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
รำคำกลำง
งบประมำณ
จ้ำง
เสนอ
1,100.00

1,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำทิพย์
รำคำ 1,100.- บำท

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รำยวัน

400.00

400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำ
รำคำ 400.- บำท

3 จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง

3,050.00
1,500.00

(ร่วมพิธี 5 ธ.ค. 63)
5 จัดซื้อกรอปรูปโครงกำร มยส.

1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหงมณีดอกไม้สด
รำคำ 1,500.- บำท

3,040.00

3,040.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย
รำคำ 3,040.-บำท

6 จัดซื้อวัสดุโครงกำรส่งเสริมควำมรู้

2,750.00

เตรียมควำมพร้อมเด็กฯ
7 จัดจ้ำงท้ำป้ำยโครงกำรส่งเสริม

ควำมรูเ้ ตรียมควำมพร้อมเด็กก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
8 จัดจ้ำงท้ำกระเป๋ำผ้ำโครงกำร
จัดอบรม มยส.

2,750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมโชค
รำคำ 2,750.- บำท

900.00
3,500.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ร้ำนน้้ำทิพย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.050/2563

รำคำ 1,100.- บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด ลว. 6 ต.ค.2563

ร้ำนรัตนำ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.045/2563

รำคำ 400.- บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด ลว. 29 ก.ย.2563

3,050.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซี เอ็ม เค เอนเนอร์จี จ้ำกัด บริษัท ซี เอ็ม เค เอนเนอร์จี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 009/2563
รำคำ 6,010.- บำท

4 จัดจ้ำงท้ำพำนพุ่มดอกไม้สด

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

รำคำ 6,010.-บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด ลว. 1 ต.ค.2563

ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.051/2563

รำคำ 1,500.- บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด ลว. 3 ธ.ค. 2563

ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.052/2563

รำคำ 3,040.-บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด ลว. 9 ธ.ค.2563

ร้ำนรวมโชค

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.053/2563

รำคำ 2,750.- บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด ลว. 14 ธ.ค.2563

900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินโดบ้ำนนำ แอนด์ สตูดิโอ บ.อิ
จ้ำกันดโดบ้ำนนำ แอนด์ สตูดิโอมีคจ้ำุณกัสมบั
ด ติถูกต้องครบถ้วน พ.054/2563
รำคำ 900.-บำท
3,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวสุคนธ์
รำคำ 3,500.-บำท

รำคำ 900.-บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด ลว. 14 ธ.ค.2563

ร้ำนนวสุคนธ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.056/2563

รำคำ 3,500.-บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด ลว.17 ธ.ค.2563

ลำดับ
ที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

8 จัดซื้อวัสดุโครงกำรจัดอบรม

วงเงิน
วิธีจัดซือ้ จัด รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
รำคำกลำง
งบประมำณ
จ้ำง
เสนอ
2,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ร้ำนรวมโชค

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.057/2563

รำคำ 2,000.- บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด ลว.17 ธ.ค.2563

ร้ำนอุดมพร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.058/2563

รำคำ 1,480.-บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด ลว.17 ธ.ค.2563

20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยยงยุทธ แข็งแรง

นำยยงยุทธ แข็งแรง

มีคุณสมบัติถูกต้อง

1/2564, 2/2564

ปฏิบัติงำนในต้ำแหน่ง

รำคำ 10,000.- บำท

รำคำ 10,000.- บำท

ครบถ้วนและเป็นผู้

ลว. 1 ต.ค. 2563

พนักงำนขับรถยนต์ จ้ำนวน 2 รำย

นำยเมคิน ไชยฤทธิ์

นำยเมคิน ไชยฤทธิ์

เสนอรำคำต่้ำสุด

รำคำ 10,000.- บำท

รำคำ 10,000.- บำท

มยส.
9 จัดจ้ำงท้ำตรำยำงชื่อ

รำคำ 2,000 .- บำท
1,480.00

และต้ำแหน่ง
10 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก

11 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
ปฏิบัติงำนในต้ำแหน่ง
พนักงำนธุรกำรและบันทึกข้อมูล
จ้ำนวน 1 รำย

2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมโชค

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

1,480.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมพร
รำคำ 1,480.-บำท

20,000.00

9,690.00

9,690.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศศิธร โพธิ์แฉล้ม
รำคำ 9,690 บำท

นำงสำวศศิธร โพธิ์แฉล้ม

มีคุณสมบัติถูกต้อง

3/2564

รำคำ 9,690 บำท

ครบถ้วนและเป็นผู้

ลว. 1 ต.ค. 2563

เสนอรำคำต่้ำสุด

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2564
สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดมุกดำหำร

ลำดับที่

1
2

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

จัดจ้างแม่บ้านทาความสะอาด
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง

วงเงิน
รำคำกลำง
งบประมำณ
1,200.00
6,010.00

วิธีจัดซือ้ จัด รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
จ้ำง
เสนอ
ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอรดี คุณภาที

นางอรดี คุณภาที

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.004/2564

ราคา 1,200.- บาท

ราคา 1,200.- บาท

และเป็นผู้เสนอราคาตาสุด ลว. 2 ก.พ. 2564

6,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม เค เอนเนอร์จี จากัดบริษัท ซี เอ็ม เค เอนเนอร์จี จากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 009/2563
ราคา 6,010.- บาท

3

จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน

400.00

ราคา 6,010.-บาท

และเป็นผู้เสนอราคาตาสุด ลว. 1 ต.ค.2563

ร้านรัตนา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.045/2563

ราคา 400.- บาท

และเป็นผู้เสนอราคาตาสุด ลว. 29 ก.ย.2563

975.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมุกดาหารคอมพิวเตอร์

ร้านมุกดาหารคอมพิวเตอร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.059/2563

และโอเอ ราคา 975.-บาท

และโอเอ ราคา 975.-บาท

และเป็นผู้เสนอราคาตาสุด ลว. 12 ม.ค.2564

400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนา
ราคา 400.- บาท

4

จัดจ้างซ่อมสายแลนด์และ

975.00

ต่อพ่วงอุปกรณ์
5

จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ

4,490.34

ทะเบียน กค 9553 มุกดาหาร
6

7

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

4,490.34 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้ามุกดาหาร (1993) บจก.โตโยต้ามุกดาหาร (1993) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.001/2564
ราคา 4,490.34 บาท

ราคา 4,490.34 บาท

และเป็นผู้เสนอราคาตาสุด ลว. 7 ม.ค.2564

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ แข็งแรง

นายยงยุทธ แข็งแรง

มีคุณสมบัติถูกต้อง

1/2564, 2/2564

ภายนอกปฏิบัติงานใน

ราคา 10,000.- บาท

ราคา 10,000.- บาท

ครบถ้วนและเป็นผู้

ลว. 1 ต.ค.2563

ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์

นายเมคิน ไชยฤทธิ์

นายเมคิน ไชยฤทธิ์

เสนอราคาตาสุด

(บันทึกข้อตกลง)

จานวน 2 ราย

ราคา 10,000.- บาท

ราคา 10,000.- บาท
นางสาวศศิธร โพธิ์แฉล้ม

มีคุณสมบัติถูกต้อง

3/2564

ราคา 9,690 บาท

ครบถ้วนและเป็นผู้

ลว. 1 ต.ค.2563

เสนอราคาตาสุด

(บันทึกข้อตกลง)

จ้างเหมาบริการบุคคล

จ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอกปฏิบัติงานพนักงาน
ธุรการและบันทึกข้อมูล
จานวน 1 ราย

20,000.00

9,690.00

9,690.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร โพธิ์แฉล้ม
ราคา 9,690 บาท

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564
สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดมุกดำหำร
ลำดับ
ที่
1
2
3

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง

วงเงิน
รำคำกลำง วิธีจัดซือ้ จัดจ้ำง
งบประมำณ

บริษัท ซี เอ็ม เค เอนเนอร์จี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 009/2563

รำคำ 6,160.-บำท

รำคำ 6,010.-บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต้ำสุด

1,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรดี คุณภำที

นำงอรดี คุณภำที

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.004/2564

รำคำ 1,200.- บำท

รำคำ 1,200.- บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต้ำสุด

บ.อินโดบ้ำนนำแอนด์สตูดิโอ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.005/2564

รำคำ 4,980.- บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต้ำสุด

ลว. 3 ก.พ. 2564

20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยยงยุทธ แข็งแรง

นำยยงยุทธ แข็งแรง

มีคุณสมบัติถูกต้อง

1/2564, 2/2564

ปฏิบัติงำนในต้ำแหน่ง

รำคำ 10,000.- บำท

รำคำ 10,000.- บำท

ครบถ้วนและเป็นผู้

ลว. 1 ต.ค. 2563

พนักงำนขับรถยนต์

นำยเมคิน ไชยฤทธิ์

นำยเมคิน ไชยฤทธิ์

เสนอรำคำต้ำสุด

จ้ำนวน 2 รำย

รำคำ 10,000.- บำท

รำคำ 10,000.- บำท

จัดจ้ำงแม่บ้ำนท้ำควำมสะอำด
จัดจ้ำงท้ำป้ำยสติ๊กเกอร์โครงกำร

6,160.00
1,200.00
4,980.00

จ้ำนวน 5 ป้ำย
4

5

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
ปฏิบัติงำนในต้ำแหน่ง
พนักงำนธุรกำรและบันทึกข้อมูล
จ้ำนวน 1 รำย

6,160.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซี เอ็ม เค เอนเนอร์จี

เลขที่และวันที่ของ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
สัญญำหรือ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

4,980.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินโดบ้ำนนำแอนด์สตูดิโอ
รำคำ 4,980.- บำท

20,000.00

9,690.00

9,690.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศศิธร โพธิ์แฉล้ม
รำคำ 9,690 บำท

ลว. 1 ต.ค. 2563
ลว. 2 ก.พ. 2564

นำงสำวศศิธร โพธิ์แฉล้ม

มีคุณสมบัติถูกต้อง

3/2564

รำคำ 9,690 บำท

ครบถ้วนและเป็นผู้

ลว. 1 ต.ค. 2563

เสนอรำคำต้ำสุด

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564
สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดมุกดำหำร

ลำดับที่

1
2
3
4

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง
จัดจ้ำงแม่บ้ำนท้ำควำมสะอำด
จัดซื้อตลับหมึกเครืองปริน้ เตอร์
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

วงเงิน
รำคำกลำง
งบประมำณ
6,000.00
1,200.00
20,500.00
4,905.00

วิธีจัดซือ้ จัด
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

6,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซี เอ็ม เค เอนเนอร์จี บริษัท ซี เอ็ม เค เอนเนอร์จี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 009/2563
รำคำ 6,000.-บำท

รำคำ 6,000.-บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต้ำสุด ลว. 1 ต.ค. 2563

1,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรดี คุณภำที

นำงอรดี คุณภำที

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.006/2564

รำคำ 1,200.- บำท

รำคำ 1,200.- บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต้ำสุด ลว. 25 ก.พ. 2564

20,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อภินันท์ปริน้ ติ้ง

หจก.อภินันท์ปริน้ ติ้ง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 001/2564

รำคำ 20,500.- บำท

รำคำ 20,500.- บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต้ำสุด ลว. 10 มี.ค.2564

4,905.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมุกดำหำรคอมพิวเตอร์ ร้ำนมุกดำหำรคอมพิวเตอร์
รำคำ 4,905.- บำท

5

จัดจ้ำงซ่อมประตูส้ำนักงำน

1,100.00

1,100.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลำสน์ โกศรียบุตร
รำคำ 1,100.- บำท

6

จัดซื้อกรอบรูปใส่ใบประกำศ

1,425.00

1,425.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย
รำคำ 1,425.- บำท

7

จัดจ้ำงล้ำงเครืองปรับอำกำศ

3,200.00

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

3,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีระพงษ์ แข็งแรง
รำคำ 3,200.- บำท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.007/2564

รำคำ 4,905.- บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต้ำสุด ลว. 9 มี.ค.2564

นำยกมลำสน์ โกศรียบุตร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.008/2564

รำคำ 1,100.- บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต้ำสุด ลว. 12 มี.ค.2564

ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.010/2564

รำคำ 1,425.- บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต้ำสุด ลว. 15 มี.ค.2564

นำยวีระพงษ์ แข็งแรง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.011/2564

รำคำ 3,200.- บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต้ำสุด ลว.19 มี.ค.2564

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564
สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดมุกดำหำร
8

จัดจ้ำงท้ำกระเป๋ำผ้ำโครงกำร

6,650.00

มยส.
9

จัดจ้ำงท้ำตรำยำงชือ-สกุล

รำคำ 6,650.- บำท
840.00

ต้ำแหน่งข้ำรำชกำรย้ำยมำใหม่
10 จัดจ้ำงท้ำเคำท์เตอร์ประชำ

840.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมพร
รำคำ 840.- บำท

4,900.00

สัมพันธ์
11 จัดจ้ำงเปลียนยำงรถยนต์รำชกำร

6,650.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวสุคนธ์

4,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินโดบ้ำนนำสตูดิโอ
รำคำ 4,900.- บำท

14,422.10

นข 918 มุกดำหำร

ร้ำนนวสุคนธ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 002/2564

รำคำ 6,650.- บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต้ำสุด ลว. 15 มี.ค.2564

ร้ำนอุดมพร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.012/2564

รำคำ 840.- บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต้ำสุด ลว.22 มี.ค.2564

บ.อินโดบ้ำนนำสตูดิโอ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พ.013/2564

รำคำ 4,900.- บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต้ำสุด ลว.18 มี.ค.2564

14,422.10 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ(1993)มุกดำหำร บ.โตโยต้ำ(1993)มุกดำหำร
รำคำ 14,422.10 บำท

และเป็นผู้เสนอรำคำต้ำสุด ลว.24 มี.ค.2564

ร้ำนรวมโชค

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 004/2564

รำคำ 16,140.56

และเป็นผู้เสนอรำคำต้ำสุด ลว.24 มี.ค.2564

20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยยงยุทธ แข็งแรง

นำยยงยุทธ แข็งแรง

มีคุณสมบัติถูกต้อง

1/2564, 2/2564

ปฏิบัติงำนในต้ำแหน่ง

รำคำ 10,000.- บำท

รำคำ 10,000.- บำท

ครบถ้วนและเป็นผู้

ลว. 1 ต.ค. 2563

พนักงำนขับรถยนต์

นำยเมคิน ไชยฤทธิ์

นำยเมคิน ไชยฤทธิ์

เสนอรำคำต้ำสุด

(บันทึกข้อตกลง)

จ้ำนวน 2 รำย

รำคำ 10,000.- บำท

รำคำ 10,000.- บำท
นำงสำวศศิธร โพธิ์แฉล้ม

มีคุณสมบัติถูกต้อง

3/2564

รำคำ 9,690 บำท

ครบถ้วนและเป็นผู้

ลว. 1 ต.ค. 2563

เสนอรำคำต้ำสุด

(บันทึกข้อตกลง)

12 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำนฯ

รำคำ 14,422.10 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 003/2564

16,140.56

16,140.56 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมโชค
รำคำ 16,140.56

13 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก

14 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
ปฏิบัติงำนในต้ำแหน่ง
พนักงำนธุรกำรและบันทึกข้อมูล
จ้ำนวน 1 รำย

20,000.00

9,690.00

9,690.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศศิธร โพธิ์แฉล้ม
รำคำ 9,690 บำท

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2564
สำนักงำนสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำนจังหวัดมุกดำหำร

ลำดับที่

1

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

จัดจ้างทาพานพุ่มดอกไม้สด

วงเงิน
รำคำกลำง
งบประมำณ

3

4

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซือ้ หรือจ้ำง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

พ.014/2564

ราคา 800.- บาท

ราคา 800.- บาท

และเป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ลว. 5 เม.ย.2564

1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอรดี คุณภาที

นางอรดี คุณภาที

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

พ.015/2564

ราคา 1,200.- บาท

ราคา 1,200.- บาท

และเป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ลว. 5 เม.ย. 2564

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ แข็งแรง

นายยงยุทธ แข็งแรง

มีคุณสมบัติถูกต้อง

1/2564, 2/2564

ปฏิบัติงานในตาแหน่ง

ราคา 10,000.- บาท

ราคา 10,000.- บาท

ครบถ้วนและเป็นผู้

ลว. 1 ต.ค. 2563

พนักงานขับรถยนต์

นายเมคิน ไชยฤทธิ์

นายเมคิน ไชยฤทธิ์

เสนอราคาตาสุด

(บันทึกข้อตกลง)

จานวน 2 ราย

ราคา 10,000.- บาท

ราคา 10,000.- บาท
นางสาวศศิธร โพธิ์แฉล้ม

มีคุณสมบัติถูกต้อง

3/2564

ราคา 9,690 บาท

ครบถ้วนและเป็นผู้

ลว. 1 ต.ค. 2563

เสนอราคาตาสุด

(บันทึกข้อตกลง)

จัดจ้างแม่บ้านทาความสะอาด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
พนักงานธุรการและบันทึกข้อมูล
จานวน 1 ราย

1,200.00
20,000.00

9,690.00

800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหงมณีดอกไม้สด

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้านหงมณีดอกไม้สด

800.00

ร่วมพิธีวันพระพุทธยอดฟ้าฯ
2

วิธีจัดซือ้ จัด
จ้ำง

9,690.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร โพธิ์แฉล้ม
ราคา 9,690 บาท

