สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)
หน่วยงำน สำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร
ลำดับ
ที่

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมำณ วิธีซอื้ /จ้ำง ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงประจ้ำเดือนตุลำคม 2563

50,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 ตกลงรำคำ

2 ซื้อวัสดุสงั ฆภัณฑ์ ส้ำหรับใช้ในกิจกรรมน้อมร้ำลึกเนื่องในวัน

10,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัสกร

10,500.00 ร้ำนพัสกร

10,500.00 ตกลงรำคำ

600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำ

600.00 ร้ำนรัตนำ

600.00 ตกลงรำคำ

คล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 120 ปี
3 ซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อติดตำมข้อมูลข่ำวสำร
จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล ส้ำหรับกิจกรรมน้อมร้ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำช
4 สมภพ ครบ 120 ปี
5 จ้ำงท้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ (สมเด็จย่ำ)

1,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนออมศิลป์กรำฟฟิก

1,200.00 ร้ำนออมศิลป์กรำฟฟิก

1,200.00 ตกลงรำคำ

800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนห้องภำพแสงศิลป์

800.00 ร้ำนห้องภำพแสงศิลป์

800.00 ตกลงรำคำ

โฟโต้ดิจิตอลแล็บ

โฟโต้ดิจิตอลแล็บ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)
หน่วยงำน สำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร
ลำดับ

วงเงิน

ที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ วิธีซอื้ /จ้ำง ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้อโต๊ะพับเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร

1,890.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เซ็นเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ 1,890.00 หจก.เซ็นเตอร์ เฟอร์นิเจอร์

1,890.00 ตกลงรำคำ

ซื้อกระเป๋ำใส่เอกสำร ส้ำหรับเดินทำงศึกษำดูงำนโครงกำรอนุรักษ์ป้องกัน
2 และฟื้นฟูฯ

13,552.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมฯ

13,552.00 หจก.รังสิต คอมฯ

13,552.00 ตกลงรำคำ

3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำเพื่อทดแทนหลอดไฟฟ้ำที่เก่ำและช้ำรุด

13,640.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส ที

13,640.00 หจก.เอส ที

13,640.00 ตกลงรำคำ

4 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงประจ้ำเดือนตุลำคม 2563

45,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

45,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

45,000.00 ตกลงรำคำ

100,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมฯ

####### หจก.รังสิต คอมฯ

100,000.00 ตกลงรำคำ

5 ซื้อวัสดุคอมเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่แลกำรด้ำเนินงำนของ สนจ.มห.
6 ซื้อหมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร ส้ำหรับกำรบริหำรจัดกำรของ สนจ.มห.

27,860.00 เฉพำะเจำะจง บจ.ริโก้ (ประเทศไทย)

27,860.00 บจ.ริโก้ (ประเทศไทย)

27,860.00 ตกลงรำคำ

7 ซื้อซองจดหมำยเพื่อใช้ในกำรส่งเอกสำรทำงรำชกำรของ ผวจ.มห.

1,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.มุกดำหำรกำรพิมพ์

1,800.00 หจก.มุกดำหำรกำรพิมพ์

1,800.00 ตกลงรำคำ

8 จ้ำงเหมำจัดท้ำเอกสำรประกอบโครงกำรอนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟู

1,456.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ

1,456.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้

1,456.00 ตกลงรำคำ

ทรัพยำกรธรรมชำติ กิจกรรมอนุรักษ์ฯ
9 จ้ำงเหมำบริกำรรถบัสโดยสำร พร้อมพนักงำนขับรถ และน้้ำมันเชื้อเพลิง

14,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยปฐมพงษ์ ศุภมิตร

14,000.00 นำยปฐมพงษ์ ศุภมิตร

14,000.00 ตกลงรำคำ

20,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิวะพร อะไหล่แอร์

20,000.00 ร้ำนศิวพร อะไหล่แอร์

20,000.00 ตกลงรำคำ

2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอภิวรรณ ผ้ำม่ำน

2,000.00 ร้ำนอภิวรรณ ผ้ำม่ำน

2,000.00 ตกลงรำคำ

52,750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

52,750.00 ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

52,750.00 ตกลงรำคำ

เพื่อเดินทำงศึกษำดูงำน
10 จ้ำงเหมำบริกำรล้ำงท้ำควำมสะอำดและตรวจเช็คเพื่อซ่อมแซมบ้ำรุง
รักษำเครื่องปรับอำกำศ
11 จ้ำงเหมำบริกำรซักพร้อมรีดผ้ำม่ำน ภำยในห้องปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
12 จ้ำงท้ำป้ำยทองเหลือง พร้อมติดตั้ง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)
หน่วยงำน สำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร
ลำดับ
ที่

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ วิธีซอื้ /จ้ำง ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้อกรอบรูปส้ำหรับใส่เกียรติบัตร
2 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงประจ้ำเดือนธันวำคม 2563

450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

450.00 ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

450.00 ตกลงรำคำ

45,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

45,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

45,000.00 ตกลงรำคำ

4,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

4,900.00 หจก.นพดุงบริกำร

4,900.00 ตกลงรำคำ

4 ซื้อกระเป๋ำใส่เอกสำร ส้ำหรับเดินทำงศึกษำดูงำนฯ

13,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมฯ

13,000.00 หจก.รังสิต คอมฯ

13,000.00 ตกลงรำคำ

5 ซื้อเครื่องตัดหญ้ำเพื่อใช้ประจ้ำศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร

17,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริมุกดำอะไหล่

17,800.00 ร้ำนศิริมุกดำอะไหล่

17,800.00 ตกลงรำคำ

6 ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ ส้ำหรับจัดท้ำสวนหย่อมและสนำมหญ้ำรอบศำลำกลำง

18,646.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริมุกดำอะไหล่

18,646.00 ร้ำนศิริมุกดำอะไหล่

18,646.00 ตกลงรำคำ

7 จ้ำงท้ำพัสดุดอกไม้ส้ำหรับจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ร.9

7,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

7,700.00 ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

7,700.00 ตกลงรำคำ

8 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิลวันต่อต้ำนกำรคอรัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดำหำร 5,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตองอูกรำฟฟิก

5,900.00 ร้ำนตองอูกรำฟฟิก

5,900.00 ตกลงรำคำ

9 จ้ำงท้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ ร.10 พร้อมติดตั้ง หน้ำ จวนผวจ.มห.

2,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

2,500.00 ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

2,500.00 ตกลงรำคำ

10 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำรถยนต์สว่ นกลำง กข 444 มห

4,311.82 แฉพำะเจำะจง บจ.โตโยต้ำมุกดำหำร

4,311.82 บจ.โตโยต้ำมุกดำหำร

4,311.82 ตกลงรำคำ

จ้ำงเหมำบริกำรจัดท้ำเอกสำรโครงกำรอนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยำร
11 ธรรมชำติฯ

1,430.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ

1,430.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ

1,430.00 ตกลงรำคำ

3 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล (ศดธ)

12 จ้ำงเหมำบริกำรรถโดยสำรพร้อมพนักงำนขับรถยนต์ และน้้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อเดินทำงศึกษำดูงำนโครงกำรอนุรักษ์ฯ

57,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยปฐมพงษ์ ศุภมิตร

57,900.00 นำยปฐมพงษ์ ศุภมิตร

57,900.00 ตกลงรำคำ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)
หน่วยงำน สำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร
ลำดับ
ที่

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ วิธีซอื้ /จ้ำง ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงประจ้ำเดือนมกรำคม 2564

50,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 ตกลงรำคำ

2 ซื้อวัสดุส้ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงำน

19,985.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมฯ

19,985.00 หจก.รังสิต คอมฯ

19,985.00 ตกลงรำคำ

13,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมฯ

13,500.00 หจก.รังสิต คอมฯ

13,500.00 ตกลงรำคำ

กำรด้ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนเศรฐกิจพิเศษ
3 ซื้อวัสดุส้ำนักงำนเพื่อด้ำเนินโครงกำร/กิจกรรมขับเคลื่อนและเพื่อสนับสนุน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ
4 ซื้อวัสดุส้ำนักงำนเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรด้ำเนินงำนของ สนจ.มห. 120,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมโชค
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับพิมพ์บัตรประจ้ำตัวข้ำรำชกำร
6 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (ศดธ)
7 ซื้อเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ สนจ.มห.
8 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับกำรบริหำรจัดกำรของ สนจ.มห.

120,000 ร้ำนรวมโชค

บจ.ดำต้ำโปรดักซ์ ทอปปัง
ฟอร์ม
12,500.00 เฉพำะเจำะจง บจ.ดำต้ำโปรดักซ์ ทอปปัง ฟอร์
12,500.00
ม

120,000.00 ตกลงรำคำ
12,500.00 ตกลงรำคำ

4,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

4,900.00 หจก.นพดุงบริกำร

4,900.00 ตกลงรำคำ

12,100.00 เฉพำะเจำะจง หจก.คลังส้ำนักงำน

12,100.00 หจก.คลังส้ำนักงำน

12,100.00 ตกลงรำคำ

9,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมฯ

9,600.00 หจก.รังสิต คอมฯ

9,600.00 ตกลงรำคำ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)
หน่วยงำน สำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร
ลำดับ

วงเงิน

ที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ วิธีซอื้ /จ้ำง ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงประจ้ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564

50,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 ตกลงรำคำ

2 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้สนับสนุนงำนของส้ำนักงำนจังหวัดฯ

3,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

3,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

3,000.00 ตกลงรำคำ

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก)

6,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.คลังส้ำนักงำน

6,500.00 หจก.คลังส้ำนักงำน

6,500.00 ตกลงรำคำ

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนงำนส้ำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร

40,164.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ฯ 40,164.00 หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ฯ

40,164.00 ตกลงรำคำ

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนงำนส้ำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร

60,515.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ฯ 60,515.00 หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ฯ

60,515.00 ตกลงรำคำ

6 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรระเบียบกำรประชุมฯ (ก.บ.จ.มห.)ครั้งที่ 1/2564 3,313.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ

3,313.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ

3,313.00 ตกลงรำคำ

7 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชน
625.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ

625.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ

625.00 ตกลงรำคำ

(กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 1/2564

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)
หน่วยงำน สำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร
ลำดับ

วงเงิน

ที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ วิธีซอื้ /จ้ำง ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงประจ้ำเดือนมีนำคม 2564

50,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 ตกลงรำคำ

2 ซื้ออุปกรณ์ไฟส่องสว่ำงบริเวณศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร

3,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอสทีมุกดำหำร

3,000.00 หจก.เอสทีมุกดำหำร

3,000.00 ตกลงรำคำ

3 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน

5,870.00 เฉพำะเจำะจง หจก.คลังส้ำนักงำน

5,870.00 หจก.คลังส้ำนักงำน

5,870.00 ตกลงรำคำ

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

6,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.คลังส้ำนักงำน

6,500.00 หจก.คลังส้ำนักงำน

6,500.00 ตกลงรำคำ

5 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ส้ำหรับบ้ำรุงรักษำลิฟท์อำคำรศำลำกลำง (หลังใหม่)

5,243.00 เฉพำะเจำะจง บ.จำร์ดีน ซินเล่อร์ (ไทย) จ้ำกัด5,243.00 บ.จำร์ดีน ซินเล่อร์ (ไทย) จ้ำกัด

5,243.00 ตกลงรำคำ

6 ซื้อเครื่องไทยธรรมถวำยพระสงฆ์ เพื่อใช้ในงำนพิธีถวำยรำชสักกำระ

4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัสกร สังฆภัณฑ์

4,500.00 ร้ำนพัสกร สังฆภัณฑ์

4,500.00 ตกลงรำคำ

10,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้

10,500.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้

10,500.00 ตกลงรำคำ

14,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้

14,000.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้

14,000.00 ตกลงรำคำ

3,313.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้

3,313.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้

3,313.00 ตกลงรำคำ

1,305.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้

1,305.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้

1,305.00 ตกลงรำคำ

3,570.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้

3,570.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้

3,570.00 ตกลงรำคำ

วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ
7 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำร เพื่อด้ำเนินงำนโครงกำรกำรยกระดับ
ค่ำคะแนนกำรประเมินคุณธรรมฯ ITA
8 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำร เพื่อด้ำเนินงำนโครงกำรจังหวัดมุกดำหำร
ใสสะอำด "รำษ รัฐ ร่วมใจไม่เอำคอรับชั่น"
9 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรระเบียบวำระกำรประชุม(กบจ.มห.)
ครั้งที่ 2/2564
10 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำร
ร่วมภำครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนำฯ
11 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรงำนกลุ่มจังหวัด (กบจ.)ครั้งที่ 2
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