ลำดับ
ที่
1
2
3
4

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563)
หน่วยงำน สำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร
วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง
งบประมำณ วิธีซอื้ /จ้ำง
ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
(รำคำกลำง)
ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลำคม 2562
1,620.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำ
1,620.00 ร้ำนรัตนำ
1,620.00
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลำคม 2562
49,998.04 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร
49,998.04 หจก.นพดุงบริกำร
49,998.04
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
2,987.72 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร
2,987.72 หจก.นพดุงบริกำร
2,987.72
จังหวัดมุกดำหำร
ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2562
1,720.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำ
1,720.00 ร้ำนรัตนำ
1,720.00

5 จ้ำงทำพัสดุดอกไม้เพื่อใช้ในงำนพิธ๊ วันที่ 13 ตุลำคม 2562
6 จ้ำงทำพัสดุดอกไม้เพื่อใช้ในงำนพิธีวันที่ 23 ตุลำคม 2562

2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหงมณีดอกไม้สด
2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

2,000.00 ร้ำนหงมณีดอกไม้สด
2,000.00 ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เป็นกำรตกลงรำคำ
เป็นกำรตกลงรำคำ
เป็นกำรตกลงรำคำ
เป็นกำรตกลงรำคำ

2,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ
2,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563)
หน่วยงำน สำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร
ลำดับ

วงเงิน

ที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ

เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤศจิกำยน 2562
2 ซื้อหนังสือพิมพ์
3 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มเอกสำรประกอบกำร
ชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2563
4 เช่ำรถตู้ เพื่อศึกษำดูงำนด้ำนกำรขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ
(Smart City) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
5 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มเอกสำรประกอบ
กำรชี้แจงงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

50,000.00 เฉพะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร
1,460.00 เฉพะเจำะจง ร้ำนรัตนำ
27,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้
เซอร์วิส
16,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.คล่องดี คำร์เรนจ์
แอนด์ทัวร์
19,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้
เซอร์วิส

50,000.00 หจก.นพดุงบริกำร
1,460.00 ร้ำนรัตนำ
27,000.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้

50,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ
1,460.00 เป็นกำรตกลงรำคำ
27,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

เซอร์วิส
16,000.00 หจก.คล่องดี คำร์เรนจ์

16,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

แอนด์ทัวร์
19,200.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้
เซอร์วิส

19,200.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563)
หน่วยงำน สำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร
ลำดับ

วงเงิน

ที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ

เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสนับสนุนงำนสำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร

3,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุง บริกำร

3,000.00 หจก.นพดุง บริกำร

3,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

50,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุง บริกำร

50,000.00 หจก.นพดุง บริกำร

50,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

1,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุง บริกำร

1,000.00 หจก.นพดุง บริกำร

1,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

8,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.คลังสำนักงำน

8,000.00 หจก.คลังสำนักงำน

8,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

5 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบำรุงรักษำรถยนต์ของส่วนรำชกำร

7,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโจยำงยนต์

7,800.00 ร้ำนโจยำงยนต์

7,800.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

6 จ้ำงทำพัสดุดอกไม้ เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชำติ

2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

2,000.00 ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

2,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

20,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโปงซำวด์ สตูดิโอ

20,000.00 ร้ำนโปงซำวด์ สตูดิโอ

20,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวำคม 2562
3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมวันต่อต้ำน
คอรัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดำหำร
4 ซื้อวัสดุสำนักงำน เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนจัดกิจกรรมวันต่อต้ำน
คอร์รับชั่นสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดำหำร

5 ธันวำคม 2562
7 จ้ำงเหมำบริกำรเครื่องเสียงพร้อมชุดกำรแสดงเพื่อใช้ใน
กิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล

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

วงเงิน

ที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ

เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพือสนับสนุนงำนสำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร

3,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

3,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

3,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกรำคม 2563

50,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

3 ซื้ออถุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 63

13,280.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมโชค

13,280.00 ร้ำนรวมโชค

13,280.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

4 ซื้อไอศครีมพร้อมโคนเพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 63

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงเรไร สิถิลวัน

6,000.00 นำงเรไร สิถิลวัน

6,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

4,080.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.ที.มุกดำหำร

4,080.00 หจก.เอส.ที.มุกดำหำร

4,080.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนกำรบูรณำกำรและประสำนงำน 35,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ฯ

35,400.00 หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ฯ

35,400.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

11,550.00 ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

11,550.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

ระหว่ำงจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
7 จ้ำงทำป้ำยไวนิลศูนย์ดำรงธรรมสัญจร
8 จ้ำงเหมำซ่อมท่อน้ำประปำบริเวณสนำมหญ้ำหน้ำศำลำกลำง
9 จ้ำงทำป้ำไวนิล เพื่อใช้ในงำนวันเด็กและเยำวชนแห่งชำติ

11,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย
2,020.00 เฉพำะเจำะจง นำยวรเดช กงนะ
720.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

2,020.00 นำยวรเดช กงนะ
720.00 ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

2,020.00 เป็นกำรตกลงรำคำ
720.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

จังหวัดมุกดำหำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
10 จ้ำงเหมำซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อน้ำประปำบริเวณ

3,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยวรเดช กงนะ

3,300.00 นำยวรเดช กงนะ

3,300.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

ห้องน้ำเวทีกลำง สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร
11 จ้ำงเหมำตัดเย็บธงชำติไทย

12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญส่วน ทวีโคตร

12,000.00 นำยบุญส่วน ทวีโคตร

12,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

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

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ

เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภำพันธ์ 63

50,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสนับสนุนงำนสำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร

3,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

3,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

3,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

3 ซื้อหนังสือพิมพ์เดือนมีนำคม 63

1,740.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำ

1,740.00 ร้ำนรัตนำ

1,740.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

4 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำร 4,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ เซอร์วิส 4,000.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ เซอร์วิส
โครงกำรสมำชิกวุฒิสภำ

4,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

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

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ

เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้อน้ำดื่มสิงห์ขวด (50 แพ็ค)
2 ซื้อเครื่องเทอร์เมอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

2,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รวมโชค
49,000.00 เฉพำะเจำะจง

2,500.00 หจก.รวมโชค
49,000.00

2,500.00 เป็นกำรตกลงรำคำ
49,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

เพื่อใช้ในงำนศูนย์ดำรงธรรม
3 ซื้อวัสดุสงั ฆภัณฑ์ เพื่อใช้ในพิธีถวำยรำชสักกำระวันที่ระลึกพระบำทสมเด็
4,500.00
จพระนั่งเกล้
เฉพำะเจำะจง
ำเจ้ำอยู่หัวฯร้ำนพัสกร สังฆภัณฑ์
4 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร ประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำร

4,500.00 ร้ำนพัสกร สังฆภัณฑ์

4,500.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

3,570.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ตแอนด์ ก็อปปี้ เซอร์วิส 3,570.00 ร้ำนอำร์ตแอนด์ ก็อปปี้ เซอร์วิส

3,570.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

4,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ตแอนด์ ก็อปปี้ เซอร์วิส 4,800.00 ร้ำนอำร์ตแอนด์ ก็อปปี้ เซอร์วิส

4,800.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

6 จ้ำงทำบอร์ดป้ำยโครงไม้ พิมพ์แบบละเอียด

5,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

5,300.00 ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

5,300.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

7 จ้ำงทำพัสดุดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธีถวำยรำชสักกำระ วันที่ระลึก

1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

1,500.00 ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

1,500.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

บริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร
5 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม ประกอบกำรอบรม
เรื่อง กำรพัฒนำมุกดำหำรเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

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

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ

เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้อวัสดุสงั ฆภัณฑ์ เพื่อใช้ในพิธีถวำยรำชสักกำระฯ
2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนเมษำยน 2563

3,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัสกร สังฆภัณฑ์

3,200.00 ร้ำนพัสกร สังฆภัณฑ์

3,200.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

50,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนกำรบูรณำกำรและประสำนงำน 18,390.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมฯ

18,390.00 หจก.รังสิต คอมฯ

18,390.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

ระหว่ำงจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
4 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำน 3,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ตแอนด์ ก็อปปี้ เซอร์วิส 3,600.00 ร้ำนอำร์ตแอนด์ ก็อปปี้ เซอร์วิส

3,600.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

จังหวัดแบบบูรณำกำรจังหวัดมุกดำหำร 2/2563
5 จ้ำงทำพัสดุดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธีถวำยรำชสักกำระวันพระบำท

1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

1,500.00 ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

1,500.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

800.00 เฉพำะเจำะจง นำยวรเดช กงนะ

800.00 นำยวรเดชกงนะ

800.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

7 จ้ำงเหมำทำระบบเซ็ตแอพพิเคชั่นและฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำร 45,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมฯ

45,000.00 หจก.รังสิต คอมฯ

45,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก
6 จ้ำงเหมำซ่อมระบบน้ำประปำ
ห้องพัก/สถำนที่พัก/สถำนที่กักตัว
8 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำร

2,070.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ตแอนด์ ก็อปปี้ เซอร์วิส 2,070.00 ร้ำนอำร์ตแอนด์ ก็อปปี้ เซอร์วิส

2,070.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

2,000.00 เป็นกำรตกลงรำคำ

บริหำรงำนจังหวัดแบบบรณำกำรจังหวัดฯ 3/2563
9 จ้ำงทำพัสดุดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธีถวำยสักกำระเนื่องในวัน
คล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช

2,000.00 ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

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

วงเงิน

ที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ

เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤษภำคม 2563
2 ซื้อน้ำขวดขนำด 330 มล.เพื่อใช้ในกำรประชุมต่ำงๆ
3 ซื้อวสดุสำนักงำนเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรดำเนินงำน

50,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 ตกลงรำคำ

2,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รวมโชค

2,500.00 หจก.รวมโชค

2,500.00 ตกลงรำคำ

20,660.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมโชค

20,660.00 ร้ำนรวมโชค

20,660.00 ตกลงรำคำ

30,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมฯ

30,000.00 หจก.รังสิต คอมฯ

30,000.00 ตกลงรำคำ

ของสำนักงำนจังหวัด
4 ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ประจำห้องไกล่เกลี่ย ศดธ.มห.
5 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนำยน 2563

1,050.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำ

6 ซื้อผ้ำประดับสีม่วง - ขำว เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีรยติ 19,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นพำณิชย์

1,050.00 ร้ำนรัตนำ

1,050.00 ตกลงรำคำ

19,000.00 ร้ำนต้นพำณิชย์

19,000.00 ตกลงรำคำ

3,295.00 ร้ำนรวมโชค

3,295.00 ตกลงรำคำ

สมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ 3 มิถุนำยน 2563
7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีรยติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ 3 มิถุนำยน 2563

3,295.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมโชค

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

วงเงิน

ที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ

เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบกำรประชุม

7,245.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมฯ

7,245.00 หจก.รังสิต คอมฯ

7,245.00 ตกลงรำคำ

2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมิถุนำยน 2563

50,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 ตกลงรำคำ

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนกำรบูรณำกำรและประสำน

54,259.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมฯ

54,259.00 หจก.รังสิต คอมฯ

54,259.00 ตกลงรำคำ

10,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.คลังสำนักงำน

10,000.00 หจก.คลังสำนักงำน

10,000.00 ตกลงรำคำ

5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนงำนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดำหำร 2,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

2,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

2,000.00 ตกลงรำคำ

27,000.00 หจก.รังสิต คอมฯ

27,000.00 ตกลงรำคำ

งำนระหว่ำงจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
4 ซื้อวัสดุสำนักงำนเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของ กธจ.
6 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนงำนโครงกำรบริหำรงำน

27,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมฯ

กลุ่มจังหวัด
7 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรโครงกำรภำยใต้กรอบนโยบำย

2,120.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ

2,120.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ

2,120.00 ตกลงรำคำ

8 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มเอกสำรประกอบกำรชี้แจง 18,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ

18,900.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ

18,900.00 ตกลงรำคำ

กำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2564

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

วงเงิน

ที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ

เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้ออุปกรณ์โคมไฟสปอร์ตไลท์ไฟส่องสว่ำง

2,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.ที.มุกดำหำร

2,500.00 หจก.เอส.ที.มุกดำหำร

2,500.00 ตกลงรำคำ

2 ซื้อผ้ำประดับสีขำว - เหลือง เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ14,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นพำณิชย์

14,400.00 ร้ำนต้นพำณิชย์

14,400.00 ตกลงรำคำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฎำคม 2563

45,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

45,000.00 หจก.นพดุง

45,000.00 ตกลงรำคำ

4 จ้ำงทำป้ำยไวนิลและโล่ห์ประกำศเกรียติคุณเพื่อใช้สำหรับ

64,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

64,900.00 ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

64,900.00 ตกลงรำคำ

31,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกันตพัฒน์ อิเล็กทริค

31,100.00 ร้ำนกันตพัฒน์ อิเล็กทริค

31,100.00 ตกลงรำคำ

4,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิวะพรอะไหร่แอร์

4,200.00 ร้ำนศิวพรอะไหล่แอร์

4,200.00 ตกลงรำคำ

39,848.53 เฉพำะเจำะจง บจ.โตโยต้ำมุกดำหำร

39,848.53 บจ.โตโยต้ำมุกดำหำร

39,848.53 ตกลงรำคำ

โครงกำรยกระดับกำรป้องกันและแก้ปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM 2.5
5 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ
ภำยในห้องปฏิบัติงำนของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมุกดำหำร
และห้องปฏิบัติงำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมุกดำหำร
6 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำเรื่องปรับอำกำศ
ภำยในห้องปฏิบัติงำนของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมุกดำหำร
7 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำรถยนต์สว่ นกลำง
หมำยเลขทะเบียน 5 กฮ - 4917 กทม
8 จ้ำงเหมำพิมพ์เอกสำรประกอบกำรชี้แจงเสนอตอคณะกรรมำธิกำรฯ 1,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ตแอนด์ก็อปปี้ เซอร์วิส
วิสำมัญ (ฉบับเพิ่มเติม)

1,900.00 ร้ำนอำร์ตแอนด์ก็อปปี้ เซอร์วิส

1,900.00 ตกลงรำคำ

9 จ้ำงเหมำพิมพ์เอกสำรพร้อมเข้ำเล่มเอกสำรประกอบกำรประชุม

5,499.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ตแอนด์ก็อปปี้ เซอร์วิส

5,499.00 ร้ำนอำร์ตแอนด์ก็อปปี้ เซอร์วิส

5,499.00 ตกลงรำคำ

7,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโจยำงยนต์

7,800.00 ร้ำนโจยำงยนต์

7,800.00 ตกลงรำคำ

คณะทำงำนกลั่นกรองแผนงำน/โครงกำร
10 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำรถยนต์สว่ นกลำง
หมำยเลขทะเบียน กข - 5817 มุกดำหำร

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

วงเงิน

ที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ

เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสิงหำคม 2563

45,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

45,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

45,000.00 ตกลงรำค

2 ซื้อวัสดสำนักงำน เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนกำรขับเคลื่อนภำรกิจ (ศปทจ)
20,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.คลังสำนักงำน

20,000.00 หจก.คลังสำนักงำน

20,000.00 ตกลงรำคำ

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนสนับสนุนกำรขับเคลื่อน44,401.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ฯ

44,401.00 หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ฯ

44,401.00 ตกลงรำคำ

36,440.00 หจก.คลังสำนักงำน

36,440.00 ตกลงรำคำ

กำรดำเนินงำนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4 ซื้อวัสดุสำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์
5 ซื้อชุดควบคุมลิฟท์ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำลิฟท์อำคำร

36,440.00 เฉพำะเจำะจง หจก.คลังสำนักงำน
160,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บีพี รุ่งทรัพย์

160,500.00 หจก.บีพี รุ่งทรัพย์

160,500.00 ตกลงรำคำ

ศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร (หลังเดิม)
6 ซื้ออุปกรณ์อะไหล่ลฟิ ท์ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำลิฟท์

38,948.00 เฉพำะเจำะจง บจ.จำร์ดีน ซินเอร์(ไทย)จำกัด

38,948.00 บจ.จำร์ดีน ซินเอร์(ไทย)จำกัด

38,948.00 ตกลงรำคำ

อำคำรศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำรหลังใหม่
7 ซือ้ หนังสือพิมพ์ประจำเดือนกันยำยน 2563

1,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำ

1,300.00 ร้ำนรัตนำ

1,300.00 ตกลงรำคำ

8 จ้ำงทำพัสดุดอกไม้ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันรพี

1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

1,500.00 ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

1,500.00 ตกลงรำคำ

9 จ้ำงเหมำพิมพ์เอกสำรพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลประกอบกำรชี้แจง

10,725.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ

10,725.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ

10,725.00 ตกลงรำคำ

10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยส่วน ทวีโคตร

10,000.00 นำยส่วน ทวีโคตร

10,000.00 ตกลงรำคำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
10 จ้ำงเหมำตัดเย็บธงชำติ
11 จ้ำงทำพัสดุดอกไม้ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีพันปีหลวงฯ 12 ส.ค.63

2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

2,000.00 ร้ำนหงมณีดอกไม้สด

2,000.00 ตกลงรำคำ

12 จ้ำงทำไวนิลพระฉำยำลักษณ์ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์

1,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

1,200.00 ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะป้ำยสวย

1,200.00 ตกลงรำคำ

16,210.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ

16,210.00 ตกลงรำคำ

5,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ

5,000.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ

5,000.00 ตกลงรำคำ

เฉพำะเจำะจง หจก.เอเจอร์เรสต์ เบสต์ ฯ

หจก.เอเจอร์เรสต์ เบสต์ ฯ

ตกลงรำคำ

13 จ้ำงเหมำพิมพ์เอกสำรพร้อมเข้ำเล่มเอกสำรประกอบกำรประชุมชี้แจง16,210.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ฯ
กับอนุกรรมำธิกำร
14 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำร
15 จ้ำงกำจัดปลวกศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร

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

วงเงิน

ที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ

เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซอื้ /จ้ำง ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

โดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 ซื้อวัสดุสำนักงำน

3,860.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมโชค

3,860.00 ร้ำนรวมโชค

3,860.00 ตกลงรำคำ

2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกันยำยน 2563

50,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 หจก.นพดุงบริกำร

50,000.00 ตกลงรำคำ

3 ซื้อของที่ระลึกผู้ร่วมงำนพิธีเปิดหอประชุม 250 ปี มุกดำหำร

25,000.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์จำหน่ำยโอทอบ พช.

25,000.00 ศูนย์จำหน่ำยโอทอบ พช.

25,000.00 ตกลงรำคำ

4 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับระบบไฟฟ้ำของลิฟท์ ศลก. (หลังเก่ำ)

24,610.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บีพีรุ่งทรัพย์

24,610.00 หจก.บีพีรุ่งทรัพย์

24,610.00 ตกลงรำคำ

5 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับระบบไฟฟ้ำของลิฟท์ ศลก. (หลังใหม่)

16,264.00 เฉพำะเจำะจง บจ.จำร์ดีน ซนเล่อร์ (ไทย)

16,264.00 บจ.จำร์ดีน ซนเล่อร์ (ไทย)

16,264.00 ตกลงรำคำ

6 ซื้อวัสดุคอมพิวพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และงำนของ สนจ.มห.
34,882.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมฯ

34,882.00 หจก.รังสิต คอมฯ

34,882.00 ตกลงรำคำ

7 ซื้อวัสดุสำนักงำน เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรดำเนินงำนของ สนจ.มห.
30,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมโชค

30,000.00 ร้ำนรวมโชค

30,000.00 ตกลงรำคำ

8 ซื้อแบตเตอรี่ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบียน นข 719 มห. 3,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโจยำงยนต์
9 ซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

499,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เมก้ำ เอ็นเตอร์ไพร์มฯ
81,508.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมฯ

11 จ้ำงเหมำบริกำรและซ่อมแซมบำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศภำยในบ้ำนพั1,800.00
ก ผวจ.มกห.
เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุชำติแอร์
12 จ้ำงเหมำบริกำรล้ำงทำควำมสะอำดและบำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ12,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิวะพร อะไหล่แอร์

3,000.00 ร้ำนโจยำงยนต์
499,500.00 หจก.เมก้ำ เอ็นเตอร์ไพร์มฯ

3,000.00 ตกลงรำคำ
499,500.00 ตกลงรำคำ

81,508.00 หจก.รังสิต คอมฯ

81,508.00 ตกลงรำคำ

1,800.00 ร้ำนสุชำติแอร์

1,800.00 ตกลงรำคำ

12,200.00 ร้ำนศิวะพร อะไหล่แอร์

12,200.00 ตกลงรำคำ

150,000.00 ร้ำน เจ แอนด์ อำร์ ผ้ำม่ำน

150,000.00 ตกลงรำคำ

ห้อง รองผวจ.มห.และห้องประชุมแก้วกินรี
13 จ้ำงเหมำติดตั้งผ้ำม่ำนหอประชุม 250 ปี มุกดำหำร
14 จ้ำงทำป้ำยทองเหลืองทำเนียบผู้บริหำร (รอง ผวจ.มห.)
15 จ้ำงเหมำบริกำรเข้ำเล่มเอกสำรประกอบกำรประชุม

150,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ แอนด์ อำร์ ผ้ำม่ำน
59,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะ ป้ำยสวย

59,000.00 ร้ำนเจ๊ำะแจ๊ะ ป้ำยสวย

59,000.00 ตกลงรำคำ

2,960.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้

2,960.00 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้

2,960.00 ตกลงรำคำ

16 จ้ำงเหมำบริกำรรถบัสโดยสำร พร้อมพนักงำนขับรถนต์และน้ำมันเชื้อ14,000.00
เพลิง เพื่อศึกษำดู
เฉพำะเจำะจง
งำน
นำยปฐมพงษ์ ศุภมิตร

14,000.00 นำยปฐมพงษ์ ศุภมิตร

14,000.00 ตกลงรำคำ

17 จ้ำงเหมำบริกำรรถบัสโดยสำร พร้อมพนักงำนขับรถนต์และน้ำมันเชื้อ15,000.00
เพลิง เพื่อศึกษำดู
เฉพำะเจำะจง
งำน
นำยปฐมพงษ์ ศุภมิตร

15,000.00 นำยปฐมพงษ์ ศุภมิตร

15,000.00 ตกลงรำคำ

และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดทำแผนฯ
18 จ้ำงเหมำทำผ้ำม่ำนหอประชุม 250 ปี มุกดำหำร

44,280.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ แอนด์ อำร์ ผ้ำม่ำน

44,280.00 ร้ำนเจ แอนด์ อำร์ ผ้ำม่ำน

44,280.00 ตกลงรำคำ

19 จ้ำงเหมำติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมระบบอินเตอร์เน็ต Fiber Optic

44,430.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รังสิต คอมฯ

44,430.00 หจก.รังสิต คอมฯ

44,430.00 ตกลงรำคำ

19,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโจยำงยนต์

19,000.00 ร้ำนโจยำงยนต์

19,000.00 ตกลงรำคำ

21 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มเอกสำร เพื่อจัดทำแผนพัฒนำฯ
70,717.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ ฯ

70,717.50 ร้ำนอำร์ต แอนด์ ก็อปปี้ ฯ

70,717.50 ตกลงรำคำ

22 จ้ำงซ่อมแซมหลังคำห้องแก้วมุกดำ และซ่อมประตูรั้วศำลำกลำงจังหวั4ด7,000.00 เฉพำะเจำะจง บจ.กิจดีกำรโยธำ

47,000.00 บจ.กิจดีกำรโยธำ

47,000.00 ตกลงรำคำ

23 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมหลังคำศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร (หลังใหม่) 39,000.00 เฉพำะเจำะจง บจ.กิจดีกำรโยธำ

39,000.00 บจ.กิจดีกำรโยธำ

39,000.00 ตกลงรำคำ

24 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมหลังคำศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร (หลังใหม่) 93,000.00 เฉพำะเจำะจง บจ.กิจดีกำรโยธำ

93,000.00 บจ.กิจดีกำรโยธำ

93,000.00 ตกลงรำคำ

156,000.00 เฉพำะเจำะจง บจ.กิจดีกำรโยธำ

156,000.00 บจ.กิจดีกำรโยธำ

156,000.00 ตกลงรำคำ

26 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมหลังคำและทำสีศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร (หลั
309,000.00
งเก่ำ)
เฉพำะเจำะจง บจ.กิจดีกำรโยธำ

309,000.00 บจ.กิจดีกำรโยธำ

309,000.00 ตกลงรำคำ

61,000.00 บจ.กิจดีกำรโยธำ

61,000.00 ตกลงรำคำ

ระหว่ำงศำลำกลำงไปอำคำร 250 ปี มุกดำหำร
20 จ้ำงเหมำบริกำรบำรุงรักษำรถยนต์สว่ นรำชกำร กข 9314 มห.

25 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมุกดำหำร
27 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมหลังคำห้องประชุมแก้วมุกดำ

61,000.00 เฉพำะเจำะจง บจ.กิจดีกำรโยธำ

