สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสกลนคร
วันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25

วงเงินทีจ่ ะ
ซื้อหรือจ้ำง
จ้างเหมาฯ รถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
33,200.00
เช่ารถกระบะพร้อมพนักงานขับรถยนต์
22,500.00
จ้างเหมาฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
14,000.00
จ้างเหมาฯ เจ้าพนักงานธุรการ
5,666.70
จ้างเหมาฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
15,000.00
จ้างเหมาฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
14,000.00
จ้างเหมาพนักงานทาความสะอาด
9,000.00
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสวน
9,000.00
จ้างเหมาฯ นักวิชาการมาตรฐาน
14,664.00
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
8,000.00
ซื้อน้ามัน งบดาเนินงาน
12,158.00
ซื้อน้ามัน (งบ SME )
1,330.00
ซื้อน้าดื่ม
150.00
จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการประชุม
2,266.00
ซื้อน้ามัน (งบส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม)
1,500.00
จ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด
500.00
จ้างทาตรายาง (สุภาณี + ณรงค์เดช+ณัฎฐินา)
680.00
เช่าห้องประชุมจัดอบรมสัมมนา
2,000.00
จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการประชุม
915.00
ซื้อวัสดุสานักงาน
420.00
จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการประชุม
545.00
ซื้อวัสดุสานักงาน
2,865.00
ซื้อวัสดุสานักงาน + งานบ้านงานครัว+ถังแยกขยะ
9,635.00
ซื้อวัสดุสานักงานใช้ในกิจกรรม SME
10,525.00
190,519.70
งำนทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง
33,200.00
22,500.00
12,866.66
5,666.70
15,000.00
14,000.00
9,000.00
9,000.00
14,664.00
8,000.00
12,158.00
1,330.00
150.00
2,266.00
1,500.00
500.00
680.00
2,000.00
915.00
420.00
545.00
2,865.00
9,635.00
10,525.00

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
ชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำคำทีเ่ สนอ
เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็ม.พี.ยูนิเวอร์แซล
33,200.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นแบบวิศวกรรม จากัด
22,500.00
เฉพาะเจาะจง น.ส.วรารัตน์ มุงเพีย
14,000.00
เฉพาะเจาะจง น.ส.ปัทมา เมืองมุงคุณ
5,666.70
เฉพาะเจาะจง น.ส.เอมมิกา อิ่มเต็ม
15,000.00
เฉพาะเจาะจง นายธนเทพ ทัศคร
14,000.00
เฉพาะเจาะจง นางติ๋ม อินหอม
9,000.00
เฉพาะเจาะจง นายจงรัก หาชัย
9,000.00
เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา บัวเพชร
14,664.00
เฉพาะเจาะจง นายปราชญ์ยดี อุปรีย์
8,000.00
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จากัด 12,158.00
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จากัด
1,330.00
เฉพาะเจาะจง น้าดื่มคาสะอาด1 (นายนเรศ งอยแพง)
150.00
เฉพาะเจาะจง ร้านภูววิ
2,266.00
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จากัด
1,500.00
เฉพาะเจาะจง ร้านตามใจดอกไม้สด
500.00
เฉพาะเจาะจง ร้านแอดมาดิ
680.00
เฉพาะเจาะจง โรงแรม พี ซี พาเลซ
2,000.00
เฉพาะเจาะจง ร้านภูววิ
915.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิม่ สุข59 จากัด
420.00
เฉพาะเจาะจง ร้านภูววิ
545.00
เฉพาะเจาะจง หจก. ศึกษาภัณฑ์คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป
2,865.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิม่ สุข59 จากัด
9,635.00
เฉพาะเจาะจง หจก. ศึกษาภัณฑ์คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป
10,525.00
วิธซี ื้อ/จ้ำง

แบบ สขร.1

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ ัดเลือก
ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก
รำคำทีซ่ ื้อ /จ้ำง
โดยสังเขป
บจก.เอ็ม.พี.ยูนิเวอร์แซล
33,200.00 -จ้างจากผู้รับจ้างโดยตรง
22,500.00 -จ้างจากผู้รับจ้างโดยตรง
บริษัท ต้นแบบวิศวกรรม จากัด
น.ส.วรารัตน์ มุงเพีย
12,866.66 -จ้างจากผู้รับจ้างโดยตรง
น.ส.ปัทมา เมืองมุงคุณ
5,666.70 -จ้างจากผู้รับจ้างโดยตรง
น.ส.เอมมิกา อิ่มเต็ม
15,000.00 -จ้างจากผู้รับจ้างโดยตรง
นายธนเทพ ทัศคร
14,000.00 -จ้างจากผู้รับจ้างโดยตรง
นางติ๋ม อินหอม
9,000.00 -จ้างจากผู้รับจ้างโดยตรง
นายจงรัก หาชัย
9,000.00 - จ้างจากผู้รับจ้างโดยตรง
นางสาวนิภา บัวเพชร
14,664.00 - จ้างจากผู้รับจ้างโดยตรง
นายปราชญ์ยดี อุปรีย์
8,000.00 - จ้างจากผู้รับจ้างโดยตรง
สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จากัด
12,158.00 - ซื้อจากผู้ขายโดยตรง
สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จากัด
1,330.00 - ซื้อจากผู้ขายโดยตรง
150.00 - ซื้อจากผู้ขายโดยตรง
น้าดื่มคาสะอาด1 (นายนเรศ งอยแพง)
ร้านภูววิ
2,266.00 - ซื้อจากผู้ขายโดยตรง
สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จากัด
1,500.00 - ซื้อจากผู้ขายโดยตรง
ร้านตามใจดอกไม้สด
500.00 - จ้างจากผู้รับจ้างโดยตรง
ร้านแอดมาดิ
680.00 - จ้างจากผู้รับจ้างโดยตรง
โรงแรม พี ซี พาเลซ
2,000.00 - จ้างจากผู้รับจ้างโดยตรง
ร้านภูววิ
915.00 - จ้างจากผู้รับจ้างโดยตรง
420.00 - ซื้อจากผู้ขายโดยตรง
บริษัท เพิม่ สุข59 จากัด
ร้านภูววิ
545.00 - จ้างจากผู้รับจ้างโดยตรง
2,865.00 - ซื้อจากผู้ขายโดยตรง
หจก. ศึกษาภัณฑ์คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป
9,635.00 - ซื้อจากผู้ขายโดยตรง
บริษัท เพิม่ สุข59 จากัด
10,525.00 - ซื้อจากผู้ขายโดยตรง
หจก. ศึกษาภัณฑ์คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลง
9/2562 ลว 27 พ.ย. 61
5/2563 ลว 10 ต.ค. 62
8/2563 ลว 28 ต.ค. 62
9/2563 ลว 28 ต.ค. 62
10/2563 ลว 28 ต.ค. 62
11/2563 ลว 28 ต.ค. 62
12/2563 ลว 28 ต.ค. 62
13/2563 ลว 28 ต.ค. 62
14/2563 ลว 28 ต.ค. 62
42/2563 ลว 27 ม.ค. 63
30/2563 ลว 2 ม.ค. 63
31/2563 ลว 2 ม.ค. 63
32/2563 ลว 2 ม.ค. 63
33/2563 ลว 2 ม.ค. 63
34/2563 ลว 13 ม.ค. 63
35/2563 ลว 17 ม.ค. 63
36/2563 ลว 20 ม.ค. 63
37/2563 ลว 22 ม.ค. 63
38/2563 ลว 23 ม.ค. 63
39/2563 ลว 23 ม.ค. 63
40/2563 ลว 23 ม.ค. 63
41/2563 ลว 23 ม.ค. 63
43/2563 ลว 29 ม.ค. 63
44/2563 ลว 30 ม.ค. 63

