สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง

1
2

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลำคม
จ้ำงทำตัดสติก๊ เกอร์ตดิ ป้ำยไม้ (ผวจ.มห.)
(นำยบุญส่ง, นำยชำญวิทย์)
จ้ำงถ่ำยเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงเหมำ
ก่อสร้ำงอำคำรศำลำกลำงจังหวัด
จ้ำงทำพำนพุม่ ดอกไม้ มำลัยกร พวงมำลำ
งบปกติ
จ้ำงทำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ ต้อนรับ
คณะกงสุลใหญ่สำธำรณรัฐสังคมนิยม
เวียดนำม
จ้ำงทำป้ำยต้อนรับคณะผู้แทนลำวบริจำค
น้ำช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

3
4
5

6

วงเงินงบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
ตกลงรำคำ ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ ๑,640 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย 200 บำท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ ๑,640 บำท
ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย 200 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2000) ๒,700.50 บำท

ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2000) ๒,700.50 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กดอกไม้สด ๖,450 บำท

ร้ำนเล็กดอกไม้สด ๖,450 บำท

-

ตกลงรำคำ นำยสุรพันธ์ พรมภักดี ๑,500 บำท

นำยสุรพันธ์ พรมภักดี ๑,500 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย 900 บำท

ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย 900 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕4
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
13
14
15
16
17

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนธันวำคม
(งบใช้ตอบแทนใช้สอย)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรับเสด็จ
(งบ ๒ ล้ำนบำท)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (งบปกติเตรียมกำร
รับเสด็จ)
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พ.ย. 55
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร
กข-5817 มุกดำหำร
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร
บจ-667
จ้ำงซ่อมมอเตอร์พัดลมคอยร้อนของแอร์
(หน้ำห้อง ผวจ.มห.)
จ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำรชี้แจง
งบประมำณปี พ.ศ. 2555
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร
นข-333 มุกดำหำร
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร
กข-444 มุกดำหำร
จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน (สคบ.)(ปวส.)
นำงสำวสุกญ
ั ญำ นำมเหลำ (๖ เดือน)
จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน (สคบ.)(ป.ตรี)
นำยภูเบศร์ ขันแข็ง
จ้ำงตัดสติก๊ เกอร์ตดิ ป้ำยไม้ (ผวจ.มห.)
(นำยบุญส่ง, นำยชำญวิทย์)
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร
กข-444 มุกดำหำร
จ้ำงทำดอกไม้งำนรับเสด็จ
จ้ำงทำดอกไม้งำนรับเสด็จพระเทพฯ
จ้ำงทำข้ำวกล่อง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
ตกลงรำคำ ร้ำนรวมโชค 93,890 บำท
ตกลงรำคำ หจก. นพดุงบริกำร (มุกดำหำร) 39,999.76 บำท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ร้ำนรวมโชค 93,890 บำท
หจก. นพดุงบริกำร (มุกดำหำร) 39,999.76 บำท

-

ตกลงรำคำ หจก.สุกำยเจริญสุข 34,999.90 บำท

หจก.สุกำยเจริญสุข 34,999.90 บำท

-

ตกลงรำคำ หจก.สุกำยเจริญสุข ๑,428 บำท

หจก.สุกำยเจริญสุข ๑,428 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ 39,500 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ ๑,600 บำท
ตกลงรำคำ บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๕,922.45 บำท

ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ 39,500 บำท
ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ ๑,600 บำท
บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๕,922.45 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนโจยำงยนต์ ๕,970 บำท

ร้ำนโจยำงยนต์ ๕,970 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนศิวะพรอะไหล่แอร์ ๑,800 บำท

ร้ำนศิวะพรอะไหล่แอร์ ๑,800 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2000) ๕,150 บำท

ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2000) ๕,150 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๔,119.50 บำท

บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๔,119.50 บำท

-

ตกลงรำคำ บ. มิตซูมกุ ดำหำร มอเตอร์ จำกัด 984.40 บำท

บ. มิตซูมกุ ดำหำร มอเตอร์ จำกัด 984.40 บำท

-

ตกลงรำคำ นำงสำวสุกญ
ั ญำ นำมเหลำ 46,020 บำท

นำงสำวสุกญ
ั ญำ นำมเหลำ 46,020 บำท

-

ตกลงรำคำ นำยภูเบศร์ ขันแข็ง 54,840 บำท

นำยภูเบศร์ ขันแข็ง 54,840 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย 200 บำท

ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย 200 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท มิตซูมกุ ดำหำร มอเตอร์ จำกัด
๑,380.30 บำท

บริษัท มิตซูมกุ ดำหำร มอเตอร์ จำกัด
๑,380.30 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กดอกไม้สด ๑,000 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กดอกไม้สด 500 บำท
ตกลงรำคำ นำงสมัย เมตุลำ ๒,500 บำท

ร้ำนเล็กดอกไม้สด ๑,000 บำท
ร้ำนเล็กดอกไม้สด 500 บำท
นำงสมัย เมตุลำ ๒,500 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕4
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง

18

จ้ำงถ่ำยเอกสำรรำยละเอียดแผนงำน/
โครงกำรประจำปีงบประมำณ 55 เข้ำเล่ม
จ้ำงทำป้ำยรูปในหลวง ขนำด 84 x 145
(งบ ๒ ล้ำนบำท)
จ้ำงทำป้ำยช้ำงเร่ร่อน ขนำด ๔ x ๘ m
พร้อมติดตัง้ (งบ ๒ ล้ำนบำท)
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร
กข-3366 มุกดำหำร (งบ ๒ ล้ำนบำท)
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร
กข-3377 มุกดำหำร (งบ ๒ ล้ำนบำท)
จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงชั่วครำว
(ศพส.จ.มห.) นำงสำวมัทธมน สุคม
จ้ำงทำเกียรติบัตรวันพ่อแห่งชำติ+กรอบ
(งบ ๒ ล้ำนบำท)
จ้ำงทำนำมบัตร ผวจ.ฟรอยทอง
(งบปกติ)

19
20
21
22
23
24
25

วงเงินงบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
ตกลงรำคำ ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2000) ๑,759.50 บำท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2000) ๑,759.50 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 850 บำท

ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 850 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 37,000 บำท

ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 37,000 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร 1,808.30 บำท

บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร 1,808.30 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร (1993) ๒,889 บำท

บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร (1993) ๒,889 บำท

-

ตกลงรำคำ นำงสำวนัทธมน สุคม 36,560 บำท

นำงสำวนัทธมน สุคม 36,560 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๒,000 บำท

ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๒,000 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนบ้ำนปริ้น ๒,000 บำท

ร้ำนบ้ำนปริ้น ๒,000 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕4
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน(Harddisk 500GB)
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (งบ ๒ ล้ำนบำท)
จัดซื้อหนังสือพิมพ์
จ้ำงทำดอกไม้จดั งำนวันที่ ๕ ธ.ค.54
(งบ ๒ ล้ำนบำท)
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร
นข-333 มุกดำหำร (งบ ๒ ล้ำนบำท)
จ้ำงทำของตักบำตรวันที่ ๕ ธ.ค.54
จ้ำงติดตัง้ ไฟ Duralight
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร
กข-3366 มุกดำหำร
จ้ำงทำป้ำยประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร
จังหวัดมุกดำหำร
จ้ำงซ่อมเครื่องถ่ำยเอกสำร
จ้ำงทำป้ำยวันปีใหม่ของท่ำน ผวจ.มห.
จ้ำงเปลี่ยนกระจกบังลมของรถยนต์
กข-444 มุกดำหำร

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
-

วิธีซอื้ /จ้าง
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ร้ำนรวมโชค 26,000 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๔,500 บำท
หจก.นพผดุงบริกำร (มุกดำหำร) 49,999.89 บำท
ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ ๑,640 บำท
ร้ำนเล็กดอกไม้สด ๕,050 บำท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ร้ำนรวมโชค 26,000 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๔,500 บำท
หจก.นพผดุงบริกำร (มุกดำหำร) 49,999.89 บำท
ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ ๑,640 บำท
ร้ำนเล็กดอกไม้สด ๕,050 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๔,898.46 บำท

บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๔,898.46 บำท

ตกลงรำคำ นำยไพรัตน์ แสงสีนิล ๓,300 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ 76,800 บำท
ตกลงรำคำ บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร 16,482.21 บำท

นำยไพรัตน์ แสงสีนิล ๓,300 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ 76,800 บำท
บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร 16,482.21 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,800 บำท

ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,800 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ๒,841.92 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 12,500 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนวิชัยยนต์ ๓,500 บำท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ๒,841.92 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 12,500 บำท
ร้ำนวิชัยยนต์ ๓,500 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕5
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง
ซื้อน้ำดืม่
ซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ซื้อสำย VGA
ซื้อขนม ดินสอ สมุด ปำกกำ
(งำนวันเด็กแห่งชำติ)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ก.พ.55
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ม.ค.55
จ้ำงทำดอกไม้วันที่ 17 ม.ค.55
วันพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช
จ้ำงทำป้ำยวันยุทธหัตถี
จ้ำงทำพำนพุม่ ดอกไม้สดงำนพิธี
วันยุทธหัตถี
จ้ำงทำป้ำยต้อนรับคณะฉงจัว่
จ้ำงทำดอกไม้ประดับห้องประชุม
จ้ำงทำป้ำย MOU ยำเสพติด
จ้ำงติดตัง้ อุปกรณ์ กข-3377
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ กข-3366
จ้ำงทำสติกเกอร์ป้ำยชื่อ
(นำยบุญยืน คำหงษ์) พร้อมติดตัง้
จ้ำงซ่อมเครื่องถ่ำยเอกสำร

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
-

วิธีซอื้ /จ้าง
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
บริษัท ต. ศรีเจริญทรัพย์ ๑,275 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ 74,500 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๕,900 บำท
ร้ำนรวมโชค 5,000 บำท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
บริษัท ต. ศรีเจริญทรัพย์ ๑,275 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ 74,500 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๕,900 บำท
ร้ำนรวมโชค 5,000 บำท

-

ตกลงรำคำ หจก.นพผดุงบริกำร 49,999.89 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนรวมโชค 98,970 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ ๒,050 บำท

หจก.นพผดุงบริกำร 49,999.89 บำท
ร้ำนรวมโชค 98,970 บำท
ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ ๒,050 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กดอกไม้สด ๓,800 บำท

ร้ำนเล็กดอกไม้สด ๓,800 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,180 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนคุณทองดอกไม้สวย 500 บำท

ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,180 บำท
ร้ำนคุณทองดอกไม้สวย 500 บำท

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,100 บำท
ร้ำนเล็กดอกไม้สด ๑,500 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 55,100 บำท
บจก.คลัสเตอร์โปร ๗,000 บำท
บจก.คลัสเตอร์โปร ๗,000 บำท
ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย 390 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด 25,211.34 บำท

ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,100 บำท
ร้ำนเล็กดอกไม้สด ๑,500 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 55,100 บำท
บจก.คลัสเตอร์โปร ๗,000 บำท
บจก.คลัสเตอร์โปร ๗,000 บำท
ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย 390 บำท

บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด 25,211.34 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕5
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง

1
2
3
4

ซื้อน้ำดืม่
ซื้อตลับหมึก Laser Canon FX-๓
ซื้อตลับหมึก Printer Canon
ซื้อ Adaptor เทียบเท่ำ N/B HP19
V4.74 A หัวเข็ม (AD0104)
ซื้อน้ำดืม่ เดือน ก.พ. 2555 (เพิม่ เติม)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มี.ค.55
ซื้อคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุ
ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ก.พ.55
ซื้อวัสดุสำนักงำน
จ้ำงถ่ำยเอกสำรคำสั่งเรื่องมอบอำนำจ
จ้ำงถ่ำยเอกสำรแผนงำน/โครงกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนขยำยตัวด้ำนกำร
ท่องเทีย่ ว
จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ของกำรเงิน
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร
นข-333
จ้ำงทำ วีดที ัศน์จงั หวัด ภำษำจีน
จ้ำงเปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่อง และอุปกรณ์
บำงส่วนของรถยนต์ กข-3377
จ้ำงเปลี่ยนลูกลอยถังน้ำมัน ยำงแท่น
เครื่องหน้ำ
จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มแผนงำน/
โครงกำรเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
จ้ำงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเบนซิน พร้อม
อะไหล่บำงส่วนเกิดกำรชำรุด
จ้ำงถ่ำยเอกสำรแผนงำนโครงกำร
ก่อสร้ำงทำงรถไฟ
จ้ำงซ่อมบำนประตูหอ้ งสำนักงำน
จ้ำงซ่อมแซมบ้ำนพักรอง ผวจ.
จ้ำงทำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ งำนคณะ

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
-

วิธีซอื้ /จ้าง

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

บริษัท ต.ศรีเจริญทรัพย์ ๑,230 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๒,750 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๑,100 บำท
บริษัท กรณ์ประกำยฯ ๑,272 บำท

บริษัท ต.ศรีเจริญทรัพย์ ๑,230 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๒,750 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๑,100 บำท
บริษัท กรณ์ประกำยฯ ๑,272 บำท

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

หจก.ต.ศรีเจริญทรัพย์ (1991) 420 บำท
หจก.ศรีบุญเรืองบริกำร 39,999.69 บำท
รังสิตคอมฯ 75,900 บำท
ร้ำนรวมโชค 86,793 บำท
ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ ๑,910 บำท
ร้ำนรวมโชค 51,670 บำท
ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2000) 15,900 บำท
ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2000) 18,345 บำท

หจก.ต.ศรีเจริญทรัพย์ (1991) 420 บำท
หจก.ศรีบุญเรืองบริกำร 39,999.69 บำท
รังสิตคอมฯ 75,900 บำท
ร้ำนรวมโชค 86,793 บำท
ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ ๑,910 บำท
ร้ำนรวมโชค 51,670 บำท
ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2000) 15,900 บำท
ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2000) 18,345 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท กรณ์ประกำยฯ 385 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนมุกดำคำร์แคร์ 59,950 บำท

บริษัท กรณ์ประกำยฯ 385 บำท
ร้ำนมุกดำคำร์แคร์ 59,950 บำท

-

ตกลงรำคำ นำยไพรัตน์ แสงสีนิล 27,000 บำท
ตกลงรำคำ บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร 11,030.63 บำท

นำยไพรัตน์ แสงสีนิล 27,000 บำท
บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร 11,030.63 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๕,265.47 บำท

บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๕,265.47 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2007) 95,000 บำท

ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2007) 95,000 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๒,330.46 บำท

บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๒,330.46 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2007) 95,000 บำท

ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2007) 95,000 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนสมบูรณ์ อลูมเิ นียม ๒,000 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนสมบูรณ์ อลูมเิ นียม ๔,550 บำท
ตกลงรำคำ นำยไพรัตน์ แสงสีนิล ๑,250 บำท

ร้ำนสมบูรณ์ อลูมเิ นียม ๒,000 บำท
ร้ำนสมบูรณ์ อลูมเิ นียม ๔,550 บำท
นำยไพรัตน์ แสงสีนิล ๑,250 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕5
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง

24

จ้ำงทำป้ำยประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร
จังหวัดมุกดำหำร
จ้ำงทำดอกไม้ประดับโต๊ะรับแขก
ประดับโพเดียม
จ้ำงทำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ ต้อนรับ
คณะรัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
จ้ำงทำป้ำยโครงกำรจัดประชุมสัมมนำ
จ้ำงทำนำมบัตรรอง ผวจ. นำยธงชัย
จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรสัมมนำ
(หน.บรรจง)

25
26
27
28
29

วงเงินงบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
ตกลงรำคำ ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,800 บำท
-

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,800 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนเล็กดอกไม้สด 900 บำท

ร้ำนเล็กดอกไม้สด 900 บำท

-

ตกลงรำคำ นำยไพรัตน์ แสงสีนิล ๑,250 บำท

นำยไพรัตน์ แสงสีนิล ๑,250 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย ๓,500 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 350 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2007) ๒,530 บำท

ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย ๓,500 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 350 บำท
ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2007) ๒,530 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕5
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง

1

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

2
3

ซื้อโปรเจคเตอร์
ซื้อน้ำมันเบนซิน E85

4
5
6
7
8
9

ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มี.ค.55
ซื้อน้ำดืม่ ประจำเดือน มี.ค.55
ซื้ออุปกรณ์โปรเจคเตอร์
ซื้อ RAM Notebook
จัดซื้อพัดลมไอน้ำ
ซื้อ Adaptor เทียบเท่ำ N/B HP18.5V
๓.5A หัวเข็ม (AD0102)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เม.ย.55
ซื้อวัสดุสำนักงำนงบกลุ่มจังหวัด
จ้ำงทำป้ำยพระรำชพิธีพระรำชทำน
เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้ำภำคินีเธอฯ
จ้ำงทำสติก๊ เกอร์เดือน ม.ค.-ธ.ค. พร้อม
ตัวเลข ๑-10
จ้ำงติดตัง้ โปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และ
ระบบไฟฟ้ำ
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร
นข-333 เปลี่ยนปัม้ น้ำมันพร้อมค่ำแรง
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร
กข-5817 มุกดำหำร
จ้ำงจัดทำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่
จ้ำงทำวีดที ัศน์
จ้ำงทำเกียรติบัตร+ป้ำยประชำสัมพันธ์
จ้ำงเปลี่ยนตลับหมึก
จ้ำงทำป้ำย 120 ปี แห่งกำรสถำปนำ
กระทรวงมหำดไทย
จ้ำงทำดอกไม้สด ดอกไม้ประดับโต๊ะ รับ
แขก ประดับโพเดียม วันเจษฎำรำชเจ้ำ

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

วงเงินงบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
ตกลงรำคำ บริษัท เอ็ม.อำร์.เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด
10,000 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ 30,700 บำท
ตกลงรำคำ บริษัท เอ็ม.อำร์.เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด
๙,999.92 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ ๒,050 บำท
ตกลงรำคำ หจก.ต.ศรีเจริญทรัพย์ (1991) 510 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๗,800 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๒,600 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนวันพลัสวัน 99,000 บำท
ตกลงรำคำ บริษัท กรณ์ประกำยฯ ๑,060 บำท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
บริษัท เอ็ม.อำร์.เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด
10,000 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ 30,700 บำท
บริษัท เอ็ม.อำร์.เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด
๙,999.92 บำท
ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ ๒,050 บำท
หจก.ต.ศรีเจริญทรัพย์ (1991) 510 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๗,800 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๒,600 บำท
ร้ำนวันพลัสวัน 99,000 บำท
บริษัท กรณ์ประกำยฯ ๑,060 บำท

-

ตกลงรำคำ หจก.ศรีบุญเรืองบริกำร 39,999.72 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำน พี เทคมุกดำหำรคอมพิวเตอร์ 36,900 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๒,300 บำท

หจก.ศรีบุญเรืองบริกำร 39,999.72 บำท
ร้ำน พี เทคมุกดำหำรคอมพิวเตอร์ 36,900 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๒,300 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 4๐๐ บำท

ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 4๐๐ บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๗,800 บำท

ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๗,800 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนมุกดำคำร์แคร์ 18,000 บำท

ร้ำนมุกดำคำร์แคร์ 18,000 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร 22,968.62 บำท

บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร 22,968.62 บำท

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

นำยสุรพันธ์ พรมภักดี 750 บำท
นำยพิรุณ ศิริจนั ทร์ ๒,500 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๕,500 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๑,100 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๕,000 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด ๓,400 บำท

นำยสุรพันธ์ พรมภักดี 750 บำท
นำยพิรุณ ศิริจนั ทร์ ๒,500 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๕,500 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๑,100 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๕,000 บำท

ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด ๓,400 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕5
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่
23
24
25

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง
จ้ำงซ่อม Monitor
จ้ำงทำป้ำยวันคล้ำยวันประสูติ
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
จ้ำงทำอำหำร+อำหำรว่ำง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
ตกลงรำคำ บริษัท กรณ์ประกำยฯ 642 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๓,600 บำท
-

ตกลงรำคำ นำยสิทธิศักดิ์ กลิ่นเกลำ 10,000 บำท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
บริษัท กรณ์ประกำยฯ 642 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๓,600 บำท
นำยสิทธิศักดิ์ กลิ่นเกลำ 10,000 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕5
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง
ซื้อหนังสือพิมพ์
ซื้อน้ำดืม่ ประจำเดือน พ.ค.55
จ้ำงเปลี่ยนตลับหมึก พร้อมอุปกรณ์
ซื้อฝักบัวผนัง ๑ ชุด
ซื้อน้ำมันเชิ้อเพลิง ประจำเดือน พ.ค.55
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จ้ำงทำป้ำยวันจักรี
จ้ำงทำพำนพุม่ ดอกไม้สด วันจักรี
วันที่ ๖ เมษำยน 2555
จ้ำงถ่ำยเอกสำรประชุมคณะกรรมกำร
ศพส.จ.
จ้ำงทำบอร์ดกำรดำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์พลังแผ่นดิน
จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียน ม.6424
จ้ำงทำป้ำยศูนย์อำนวยกำรพลังแผ่นดิน
เอำชนะยำเสพติดจังหวัด
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร
กข-3377
จ้ำงซ่อมระบบไวเรส
จ้ำงเปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่องและอะไหล่
บำงส่วนของรถยนต์ กข-3366
จ้ำงทำดอกไม้ประดับพิธี
จ้ำงทำป้ำยผังกำรจัดประชุม (ยำเสพติด)
จ้ำงซ่อมเครื่องถ่ำยเอกสำร
จ้ำงถ่ำยเอกสำร
จ้ำงทำป้ำยต้อนรับเฉลิม
ค่ำเช่ำเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งสถำนที่
ค่ำเช่ำเครื่องเสียงติดตัง้ บริเวณเต็นท์

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
-

วิธีซอื้ /จ้าง

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ 2,000 บำท
หจก.ต.ศรีเจริญทรัพย์ (1991) 390 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๑,680 บำท
ร้ำนยิม้ เซียพำณิช 460 บำท
หจก.ศรีบุญเรืองบริกำร 49,999.99 บำท
ร้ำนรวมโชค 58,590 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,200 บำท
ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด ๓,400 บำท

ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ 2,000 บำท
หจก.ต.ศรีเจริญทรัพย์ (1991) 390 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ ๑,680 บำท
ร้ำนยิม้ เซียพำณิช 460 บำท
หจก.ศรีบุญเรืองบริกำร 49,999.99 บำท
ร้ำนรวมโชค 58,590 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,200 บำท
ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด ๓,400 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนคิว.ก๊อปปี้ (2009) 960 บำท

ร้ำนคิว.ก๊อปปี้ (2009) 960 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย ๓,250 บำท

ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย ๓,250 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนโจยำงยนต์ ๕,160 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,500 บำท

ร้ำนโจยำงยนต์ ๕,160 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,500 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๒,095.06 บำท

บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๒,095.06 บำท

-

ตกลงรำคำ ทีพีโปรเซอร์วิส ๓,500 บำท
ตกลงรำคำ บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๒,134.65 บำท

ทีพีโปรเซอร์วิส ๓,500 บำท
บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๒,134.65 บำท

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด ๔,300 บำท
ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย ๑,000 บำท
บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด 13,214.50 บำท
ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2000) 17,150 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๙,700 บำท
บริษัท เฟมัสกรุ๊ฟ จำกัด 59,148 บำท
นำยสมพงษ์ ชมติวัง ๓,000 บำท

ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด ๔,300 บำท
ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย ๑,000 บำท
บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด 13,214.50 บำท
ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2000) 17,150 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๙,700 บำท
บริษัท เฟมัสกรุ๊ฟ จำกัด 59,148 บำท
นำยสมพงษ์ ชมติวัง ๓,000 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕5
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
ซื้อหนังสือพิมพ์
ซื้อน้ำดืม่ ประจำเดือน พ.ค.55
ซื้อพัดลมไอน้ำ
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิ.ย.55
ซื้อวัสดุสำนักงำนประจำเดือน
จ้ำงทำดอกไม้ประดับพิธีวันฉัตรมงคล
จ้ำงทำป้ำยวันฉัตรมงคล
จ้ำงทำป้ำยพิธีลงนำมในบันทึกข้อตกลงว่ำ
ด้วยควำมร่วมมือดำเนินงำนตำมแผนงำน
ส่งเสริมกำรปกครอง
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
(งบยำเสพติด)
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
(งบ สคบ.) วุฒิ ปวส.
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
ปฏิบัตงิ ำน (สคบ.) วุฒิปริญญำตรี
จ้ำงทำป้ำยพิธีถวำยรำชสดุดวี ันฉัตรมงคล
จ้ำงซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กลุ่มข้อมูล)
จ้ำงบริกำรทำควำมสะอำดรถยนต์
จ้ำงทำป้ำย 120 ปี กระทรวงมหำดไทย
ศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิม้ สู่ประชำชน
จ้ำงทำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ ต้อนรับ
คณะกว๋ำงบิลห์
จ้ำงทำดอกไม้ประดับห้องประชุม 203
ต้อนรับคณะกว๋ำงบิลห์
จ้ำงทำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ
จ้ำงทำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน
สัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ
จ้ำงทำป้ำยทองเหลือง
รายการจัดซือ้ จัดจ้าง

วิธีซอื้ /จ้าง
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ 2,05๐ บำท
หจก. ต.ศรีเจริญทรัพย์ 48๐ บำท
ร้ำนวันพลัสวัน 99,000 บำท
หจก.ศรีบุญเรืองบริกำร 49,999 บำท
ร้ำนรวมโชค 67,962 บำท
ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด ๔,400 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,200 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 750 บำท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ 2,05๐ บำท
หจก. ต.ศรีเจริญทรัพย์ 48๐ บำท
ร้ำนวันพลัสวัน 99,000 บำท
หจก.ศรีบุญเรืองบริกำร 49,999 บำท
ร้ำนรวมโชค 67,962 บำท
ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด ๔,400 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,200 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 750 บำท

ตกลงรำคำ นำงสำวมนัสวี สุคม

นำงสำวมนัสวี สุคม

ตกลงรำคำ นำงสำวสุกญ
ั ญำ นำมเหลำ 55,800 บำท

นำงสำวสุกญ
ั ญำ นำมเหลำ 55,800 บำท

ตกลงรำคำ นำยภูเบศร ขันแข็ง

นำยภูเบศร ขันแข็ง

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,200 บำท
บริษัท กรณ์ประกำยฯ ๑,862 บำท
ร้ำนมุกดำคำร์แคร์ ๑,385 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๕,168 บำท

ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,200 บำท
บริษัท กรณ์ประกำยฯ ๑,862 บำท
ร้ำนมุกดำคำร์แคร์ ๑,385 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๕,168 บำท

ตกลงรำคำ นำยสุรพันธ์ พรมภักดี ๑,๐๐๐ บำท

นำยสุรพันธ์ พรมภักดี ๑,๐๐๐ บำท

ตกลงรำคำ ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด 800 บำท

ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด 800 บำท

ตกลงรำคำ ร้ำนศิวพรอะไหล่แอร์ 26,000 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,200 บำท

ร้ำนศิวพรอะไหล่แอร์ 26,000 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,200 บำท

ตกลงรำคำ ร้ำนกลิ่นสี 12,900 บำท

ร้ำนกลิ่นสี 12,900 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมิถนุ ายน ๒๕๕5
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง

1
2

จัดซื้อน้ำดืม่ ประจำเดือน มิ.ย.55
จัดซื้อหนังสือพิมพ์

3
4
5

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน ฝึกอบรม
จัดซื้อวัสดุประชำสัมพันธ์รณรงค์ตอ่ ต้ำน
ซื้อตูท้ ำน้ำร้อนน้ำเย็นพลำสติก

6
7
8

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ก.ค.55
ซื้อวัสดุสำนักงำน อบรมฯ ABC
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร
นข-719 มุกดำหำร
จ้ำงตัดสติก๊ เกอร์ชื่อรอง ผวจ.มห.
ตัดป้ำยสำมเหลี่ยม
จ้ำงทำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ ประชุม
กำรเตรียมควำมพร้อมเพือ่ เข้ำสู่ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน
จ้ำงทำอำหำร
จัดกระเช้ำผลไม้
ซ่อมเปลี่ยนสำยไฟและชุดอุปกรณ์
บ้ำนพัก ผวจ.
จ้ำงจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
เชิงปฏิบัตกิ ำรฯ
จ้ำงทำป้ำยไวนิล

9
10

11
12
13
14
15

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
-

วิธีซอื้ /จ้าง

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงรำคำ หจก.ต.ศรีเจริญทรัพย์ 495 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ ๒,000 บำท

หจก.ต.ศรีเจริญทรัพย์ 495 บำท
ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ ๒,000 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนรวมโชค 18,700 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนรวมโชค 15,000 บำท
ตกลงรำคำ บริษัท ซี.ซี.เอส เซลล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
๔,700 บำท
ตกลงรำคำ หจก.นพผดุงบริกำร ๕0,000 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนรวมโชค ๒,000 บำท
ตกลงรำคำ บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร(1993) ๕,453.79 บำท

ร้ำนรวมโชค 18,700 บำท
ร้ำนรวมโชค 15,000 บำท
บริษัท ซี.ซี.เอส เซลล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
๔,700 บำท
หจก.นพผดุงบริกำร ๕0,000 บำท
ร้ำนรวมโชค ๒,000 บำท
บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร(1993) ๕,453.79 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 200 บำท

ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 200 บำท

-

ตกลงรำคำ นำยสุรพันธ์ พรมภักดี 625 บำท

นำยสุรพันธ์ พรมภักดี 625 บำท

-

ตกลงรำคำ มุมสบำย อำพำร์ทเมนท์ ๖,125 บำท
ตกลงรำคำ นำยไพรัตน์ แสงสีนิล ๑,000 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ 45,675 บำท

มุมสบำย อำพำร์ทเมนท์ ๖,125 บำท
นำยไพรัตน์ แสงสีนิล ๑,000 บำท
ร้ำนยิง่ ใหญ่คอมฯ 45,675 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนนครสวรรค์กอ๊ ปปี้ ๓,500 บำท

ร้ำนนครสวรรค์กอ๊ ปปี้ ๓,500 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,500 บำท

ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,500 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕5
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง

1
2

จัดซื้อน้ำดืม่ ประจำเดือน ก.ค.55
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน งบ สคบ.
เดือน กรกฏำคม 2555
จัดซื้อของทีร่ ะลึกมอบคณะกรรมกำรร่วม
มือรักษำควำมสงบเรียบร้อยชำยแดน
ไทย-ลำว
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ส.ค.55
จ้ำงทำป้ำยไวนิล ประชุม ABC
จ้ำงทำเอกสำรประกอบกำรประชุม ABC
เปลี่ยนยำงอะไหล่รถยนต์
เปลี่ยนยำงอะไหล่รถยนต์
เปลี่ยนยำงอะไหล่รถยนต์
จ้ำงทำดอกไม้
จ้ำงทำพำนพุม่ และดอกไม้ประดับ
ป้ำยงำนพิธี 12 สิงหำคม 2555 และ
พระฉำยำลักษณ์ฯ
จ้ำงเหมำรถบัส
เปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่อง

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15

วงเงินงบประมาณ
วิธีซอื้ /จ้าง
ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
ตกลงรำคำ หจก.ต.ศรีเจริญทรัพย์ 525 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนรวมโชค 44,140 บำท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
หจก.ต.ศรีเจริญทรัพย์ 525 บำท
ร้ำนรวมโชค 44,140 บำท

-

ตกลงรำคำ นำงนฤมล ไชยโย 16,200 บำท

นำงนฤมล ไชยโย 16,200 บำท

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

หจก. นพผดุงบริกำร 49,999.54 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๒,000 บำท
ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ 29,600 บำท
บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร 27,014.27 บำท
บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร 27,304.26 บำท
บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๘,243.28 บำท
ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด 600 บำท
ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด ๕,100 บำท
ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย ๒,000 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท มุกดำหำรอินเตอร์เนชั่นแนล 36,000 บำท
ตกลงรำคำ บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร 27,014.29 บำท

หจก. นพผดุงบริกำร 49,999.54 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๒,000 บำท
ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ 29,600 บำท
บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร 27,014.27 บำท
บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร 27,304.26 บำท
บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๘,243.28 บำท
ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด 600 บำท
ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด ๕,100 บำท
ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย ๒,000 บำท

บริษัท มุกดำหำรอินเตอร์เนชั่นแนล 36,000 บำท
บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร 27,014.29 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕5
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

จัดซื้อน้ำดืม่ ประจำเดือน ส.ค.55
จัดซื้อหนังสือพิมพ์
วัสดุอปุ กรณ์สำนักงำน (สื่อสำรฯ)
น้ำมันเชื้อเพลิง (รับเลขำธิกำรฯ)
น้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.ย.55
ซื้อวัสดุประชุมสัมมนำคุ้มครองผู้บริโภค
ซื้อวัสดุสำนักงำน (งบ กปร.)
ซื้อวัสดุสำนักงำน
วัสดุในกำรประชุมคณะจัดงำน
"๓ ทศวรรษ มุกดำหำร"
วัสดุในกำรอบรม (ศพส.)
ซื้อวัสดุฝึกอบรมขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรม
จ้ำงทำพระบรมฉำยำลักษณ์
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
จ้ำงทำอำหำร
จ้ำงทำป้ำยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
วันรพี
พำนพุม่ ดอกไม้
ป้ำยเดินขบวน
จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้
จ้ำงทำเอกสำร
จ้ำงทำดอกไม้โต๊ะประชุม
จ้ำงทำดอกไม้ประดับห้องประชุมศำลำ
เรำรักมุกดำหำร (งบ สคบ.)
จ้ำงทำป้ำยไวนิล จัดประชุมสัมมนำกำรให้
ควำมรู้เกีย่ วกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคปี55
จ้ำงทำดอกไม้โต๊ะประชุม
จัดจ้ำงทำเสื้อแจ็กเก็ต
จัดจ้ำงทำกระเป๋ำผ้ำ
จัดจ้ำงทำกระเป๋ำผ้ำ
จ้ำงทำคู่มอื ระบบโปรแกรม

10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
-

วิธีซอื้ /จ้าง
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
หจก.ต.ศรีเจริญทรัพย์ 465 บำท
๒,010 บำท
ร้ำนรวมโชค 10,987 บำท
หจก.สุกำยฯ 29,999.94 บำท
หจก. นพผดุงบริกำร 49,999.56 บำท
ร้ำนรวมโชค ๖,200 บำท
ร้ำนรวมโชค 49,970 บำท
ร้ำนรวมโชค 10,000 บำท
ร้ำนรวมโชค 29,100 บำท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
หจก.ต.ศรีเจริญทรัพย์ 465 บำท
๒,010 บำท
ร้ำนรวมโชค 10,987 บำท
หจก.สุกำยฯ 29,999.94 บำท
หจก. นพผดุงบริกำร 49,999.56 บำท
ร้ำนรวมโชค ๖,200 บำท
ร้ำนรวมโชค 49,970 บำท
ร้ำนรวมโชค 10,000 บำท
ร้ำนรวมโชค 29,100 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำน ๑ มุกดำหำร ๒,380 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนรวมโชค 58,250 บำท

ร้ำน ๑ มุกดำหำร ๒,380 บำท
ร้ำนรวมโชค 58,250 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย ๒,800 บำท

ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย ๒,800 บำท

-

ตกลงรำคำ นำยศุภโชค ธนกิจโสภณ 10,400 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย ๒,310 บำท

นำยศุภโชค ธนกิจโสภณ 10,400 บำท
ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย ๒,310 บำท

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด 800 บำท
ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด ๕,380 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,200 บำท
หจก.คล่องดีคำร์เรนซ์ ๖,500 บำท
ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2007) 10,000 บำท
ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด 800 บำท
ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด ๓,000 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 700 บำท

ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต 700 บำท

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด 600 บำท
ร้ำนเมคอินทร์ไทยแลนด์ 33,000 บำท
(ศพส.จ.มห.) ๖,500 บำท
(ศพส.จ.มห.) ๒,600 บำท
ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ 950 บำท

ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด 800 บำท
ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด ๕,380 บำท
ร้ำนรำชสีหอ์ ำร์ต ๑,200 บำท
หจก.คล่องดีคำร์เรนซ์ ๖,500 บำท
ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ (2007) 10,000 บำท
ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด 800 บำท
ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด ๓,000 บำท

ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด 600 บำท
ร้ำนเมคอินทร์ไทยแลนด์ 33,000 บำท
(ศพส.จ.มห.) ๖,500 บำท
(ศพส.จ.มห.) ๒,600 บำท
ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ 950 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕5
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่
29
30
31

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง
จ้ำงทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
จ้ำงทำป้ำยไวนิล (ศพส.จ.มห.)
จ้ำงทำป้ำยไวนิล (ศพส.จ.มห.)

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
-

วิธีซอื้ /จ้าง

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ตกลงรำคำ ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ 670 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย 450 บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย 450 บำท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ร้ำนเทคนิคก๊อปปี้ 670 บำท
ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย 450 บำท
ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย 450 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕5
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง
ซื้อหนังสือพิมพ์
จัดซื้อน้ำดืม่
จัดซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์
จัดซื้อวัสดุสำนักงำนจังหวัด (งบกลุ่ม)
จัดซื้อวัสดุสำนักงำนจังหวัด (งบ สคบ.)
จัดซื้อวัสดุออกติดตำมโครงกำร
พระรำชดำริ (กปร.)
จัดซื้อวัสดุตดิ ตำมโครงกำร ABC
จัดซื้อวัสดุออกตรวจ (วัสดุ สนง.) (สคบ.)
จัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมตัว Adaptor N/B
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
จัดซื้อวัสดุ สรุปผลงำน
จัดซื้อของทีร่ ะลึก
จัดซื้อวัสดุจดั ประชุมวิทยำกรบำบัด
จัดซื้อวัสดุจดั ประชุมวิทยำกรบำบัด
(ศพส.จ.มห.)
จัดซื้อวัสดุจดั ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรฯ
จัดซื้อวัสดุสำนักงำนศูนย์ดำรงค์ธรรม
จัดซื้อวัสดุ ศพส.จ.
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ กทธ-466
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ กข-3377
จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ กข-3377
จ้ำงซ่อมแซมระบบปะปำบ้ำนพัก
รอง ผวจ.
จ้ำงซ่อมแอร์
จัดจ้ำงทำนิทรรศกำรควำมรู้ดำ้ นเมือง
คู่แฝด Sister City
จัดจ้ำงทำคู่มอื อบรม (ศพส.จ.มห.)

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
-

วิธีซอื้ /จ้าง

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ ๑,960 บำท
หจก.ต.ศรีเจริญทรัพย์ 480 บำท
ร้ำนพี เทค มุกดำหำรคอมพิวเตอร์ 680 บำท
ร้ำนจริงใจคอมพิวเตอร์ ๔,900 บำท
ร้ำนรวมโชค 30,020 บำท
ร้ำนรวมโชค 20,000 บำท

ร้ำนวีเอส บุค๊ เซ็นเตอร์ ๑,960 บำท
หจก.ต.ศรีเจริญทรัพย์ 480 บำท
ร้ำนพี เทค มุกดำหำรคอมพิวเตอร์ 680 บำท
ร้ำนจริงใจคอมพิวเตอร์ ๔,900 บำท
ร้ำนรวมโชค 30,020 บำท
ร้ำนรวมโชค 20,000 บำท

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

ร้ำนออมศิลป์ 29,000 บำท
ร้ำนรวมโชค ๗,600 บำท
บริษัท กรณ์ประกำยฯ ๑,272 บำท
หจก. นพผดุงบริกำร 49,999.48 บำท
ร้ำนรวมโชค 12,455 บำท
นำงนฤมล ไชยโย 36,300 บำท
บริษัท กรณ์ประกำยฯ 741 บำท
ร้ำน ๑ มุกดำหำร 550 บำท

ร้ำนออมศิลป์ 29,000 บำท
ร้ำนรวมโชค ๗,600 บำท
บริษัท กรณ์ประกำยฯ ๑,272 บำท
หจก. นพผดุงบริกำร 49,999.48 บำท
ร้ำนรวมโชค 12,455 บำท
นำงนฤมล ไชยโย 36,300 บำท
บริษัท กรณ์ประกำยฯ 741 บำท
ร้ำน ๑ มุกดำหำร 550 บำท

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

ร้ำนรวมโชค 11,000 บำท
ร้ำนจริงใจคอมพิวเตอร์ 98,140 บำท
ร้ำนรวมโชค 16,600 บำท
หจก.นพผดุงบริกำร ๑,000 บำท
หจก.ศรีบุญเรืองบริกำร ๑,200 บำท
ร้ำนจำนงค์กำรช่ำง ๒,975 บำท
บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๔,596.72 บำท
บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๙,862.19 บำท
ช่ำงฤทธิ์ เซอร์วิส ๓,320 บำท

ร้ำนรวมโชค 11,000 บำท
ร้ำนจริงใจคอมพิวเตอร์ 98,140 บำท
ร้ำนรวมโชค 16,600 บำท
หจก.นพผดุงบริกำร ๑,000 บำท
หจก.ศรีบุญเรืองบริกำร ๑,200 บำท
ร้ำนจำนงค์กำรช่ำง ๒,975 บำท
บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๔,596.72 บำท
บริษัท โตโยต้ำมุกดำหำร ๙,862.19
ช่ำงฤทธิ์ เซอร์วิส ๓,320 บำท

-

ตกลงรำคำ ร้ำนศิวพรอะไหล่แอร์ ๑,500 บำท
ตกลงรำคำ หจก.คอนเซำท์ ออร์แกไนท์เซอร์ แอนท์ ทรำเวล
20,000 บำท
ตกลงรำคำ เทคนิคก๊อปปี้ ๑,450 บำท

-

ร้ำนศิวพรอะไหล่แอร์ ๑,500 บำท
หจก.คอนเซำท์ ออร์แกไนท์เซอร์ แอนท์ ทรำเวล
20,000 บำท
เทคนิคก๊อปปี้ ๑,450 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕5
หน่วยงาน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่
27
28
29
30
31
32
33

รายการจัดซือ้ จัดจ้าง

44
45
46

จ้ำงจัดทำชุดแสดงนิทรรศกำรภำพนิง่
จ้ำงจัดดอกไม้ในพิธีเปิดงำน "๓ ทศวรรษ
จัดจ้ำงทำอำหำรและเครื่องดืม่
จัดจ้ำงทำดอกไม้งำน "๓ ทศวรรษฯ"
จัดจ้ำงทำอำหำรและเครื่องดืม่
จัดจ้ำงทำอำหำรและเครื่องดืม่
จัดจ้ำงเช่ำห้องพักท่ำน
Nguyen Duc Chinh
จัดจ้ำงเช่ำห้องพักท่ำน
Nguyen Van Hung
จัดจ้ำงเช่ำห้องพักท่ำน
Nguyen Phuc Vuong
จัดจ้ำงเช่ำห้องพักท่ำน
Dang Quang Linh
จัดจ้ำงเช่ำห้องพักท่ำน
Nguyen Dinh Thi
จัดจ้ำงเช่ำห้องพักท่ำน
Nguyen Thi Duc Hunh
จัดจ้ำงเช่ำห้องพักท่ำน
นำงอู๋ ไอ้หง
จัดจ้ำงเช่ำห้องพักท่ำน
นำยอู๋ หยูเ่ ฟิย
จัดจ้ำงเช่ำห้องพักท่ำน
นำยเหมิง ชวน
จัดจ้ำงเช่ำห้องพักท่ำน
นำยโหรเว่ยหชวน
จัดจ้ำงเช่ำห้องพักท่ำน
นำยเจ้ำ เผ่ำปิน
จัดจ้ำงทำอำหำรและเครื่องดืม่
จัดจ้ำงเช่ำห้องพัก
จัดจ้ำงเช่ำห้องพัก

47

จ้ำงทำอำหำร

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
-

วิธีซอื้ /จ้าง
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
หจก.เอ ซี คอนอินเว้นท์ 50,000 บำท
๑,900 บำท
หจก.อุบลหงษ์ฟ้ำ ๒,540 บำท
ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด ๑,200 บำท
ร้ำนริเวอร์วิว 38,635 บำท
บริษัท บุญมำดีเวลล็อบเม้นท์ (สำขำ ๑) 775 บำท
บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด ๑,920 บำท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
หจก.เอ ซี คอนอินเว้นท์ 50,000 บำท
๑,900 บำท
หจก.อุบลหงษ์ฟ้ำ ๒,540 บำท
ร้ำนนิด-นนท์ ดอกไม้สด ๑,200 บำท
ร้ำนริเวอร์วิว 38,635 บำท
บริษัท บุญมำดีเวลล็อบเม้นท์ (สำขำ ๑) 775 บำท
บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด ๑,920 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด ๑,920 บำท

บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด ๑,920 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด ๑,920 บำท

บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด ๑,920 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด ๑,920 บำท

บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด ๑,920 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด ๑,920 บำท

บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด ๑,920 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด ๑,920 บำท

บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด ๑,920 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด 960 บำท

บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด 960 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด 960 บำท

บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด 960 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด 960 บำท

บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด 960 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด 960 บำท

บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด 960 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด 960 บำท

บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด 960 บำท

-

ตกลงรำคำ บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด 32,710 บำท
ตกลงรำคำ บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด 22,190 บำท
ตกลงรำคำ บริษทั อุบล เอส.ที. จำกัด (โรงแรมลำยทอง)
๗,100 บำท
ตกลงรำคำ นำยสิทธิศักดิ์ กลิ่นเกลำ 13,162 บำท

บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด 32,710 บำท
บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด 22,190 บำท
บริษัท อุบล เอส.ที. จำกัด (โรงแรมลำยทอง)
๗,100 บำท
นำยสิทธิศักดิ์ กลิ่นเกลำ 13,162 บำท

-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

