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รายงานรายละเอยีดผลการจดัซื�อจดัจา้ง

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906164 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมว่งไข่
จงัหวดั สกลนคร 

สถานะโครงการ บรหิารสญัญา
สรา้งโครงการวนัที� 01/03/2564 ถงึ วนัที� 31/03/2564

พมิพเ์มื�อ 27/04/2564  10:26:46  ขอ้มลู ณ วนัที� 26/04/2564 

กรม/สาํนกังาน
วนัที�

ประกาศ
เชญิชวน

จงัหวดั เลขที�
โครงการ

สถานะโครงการ ราคาที�
จดัหา
(บาท)

ผลตา่ง %
ประหยดั

วงเงนิที�ใชใ้น
การจดัหา

หรอื
งบประมาณ

(บาท)

ชื�อผูช้นะ
การประมลู

เลข
ประจาํตวั
ผูเ้สยีภาษี

อากร

6470502-องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลมว่งไข่

1509906164-องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลมว่งไข่

N/A N/A 0.00 49,500.00บรหิารสญัญา64037037811สกลนครซื�อวสัดงุานบา้นงานครัว โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 353,000.00บรหิารสญัญา64037112121สกลนครจา้งกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นดอน

N/A N/A 0.00 443,000.00บรหิารสญัญา64037112470สกลนครจา้งกอ่สรา้งถนนลกูรังเพื�อการ
เกษตร บ.อา่ง ม.8 โดยวธิี

N/A N/A 0.00 335,000.00บรหิารสญัญา64037113235สกลนครจา้งกอ่สรา้งรางระบายนํ�ารปูตวั
ย ูบ.คําเจรญิ ม.9 โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 499,000.00บรหิารสญัญา64037113657สกลนครจา้งกอ่สรา้งรางระบายนํ�ารปูตวั
ย ูบ.นาแยง ม.6 โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 7,800.00บรหิารสญัญา64037223166สกลนครจา้งซอ่มแซมเครื�อง
คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ โดยวธิี

หมายเหต:ุ ผลรวมของ เงนิงบประมาณ ราคาที�จัดหา และ %ประหยดั ในบรรทดัที� %ประหยดั มคีา่เป็น N/A จะไมถ่กูนํามารวมในผลรวมบรรทดัสดุทา้ย
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รายงานรายละเอยีดผลการจดัซื�อจดัจา้ง

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906164 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมว่งไข่
จงัหวดั สกลนคร 

สถานะโครงการ บรหิารสญัญา
สรา้งโครงการวนัที� 01/03/2564 ถงึ วนัที� 31/03/2564

พมิพเ์มื�อ 27/04/2564  10:27:44  ขอ้มลู ณ วนัที� 26/04/2564 

กรม/สาํนกังาน
วนัที�

ประกาศ
เชญิชวน

จงัหวดั เลขที�
โครงการ

สถานะโครงการ ราคาที�
จดัหา
(บาท)

ผลตา่ง %
ประหยดั

วงเงนิที�ใชใ้น
การจดัหา

หรอื
งบประมาณ

(บาท)

ชื�อผูช้นะ
การประมลู

เลข
ประจาํตวั
ผูเ้สยีภาษี

อากร

N/A N/A 0.00 174,000.00บรหิารสญัญา64037242687สกลนครจา้งซอ่มแซมถนนลกูรังเพื�อการ
เกษตรรมิฝั�งหว้ยเสี�ยว บา้นมว่ง

N/A N/A 0.00 14,630.00บรหิารสญัญา64037289054สกลนครจา้งซอ่มระบบแอร(์รถกูช้พี นข 
๓๓๓๑ สกลนคร) โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 34,200.00บรหิารสญัญา64037358079สกลนครซื�อวสัดยุานพาหนะและขนสง่ 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 84,599.06บรหิารสญัญา64037432632สกลนครซื�ออาหารเสรมิ(นม) 
ประจําเดอืน มนีาคม ๒๕๖๔ 

N/A N/A 0.00 8,390.00บรหิารสญัญา64037438866สกลนครซื�อวสัดสํุานักงาน (กองคลงั) 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 60,400.00บรหิารสญัญา64037455807สกลนครซื�อชดุกฬีา ในโครงการแขง่ขนั
กฬีาเยาวชนและประชาชนทั�วไป 

N/A N/A 0.00 42,420.00บรหิารสญัญา64037548565สกลนครจา้งเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

N/A N/A 0.00 7,950.00บรหิารสญัญา64037599273สกลนครซื�อวสัดจัุดเตรยีมสนามแขง่ขนั
และตกแตง่สถานที�ในโครงการ

N/A N/A 0.00 25,600.00บรหิารสญัญา64037605293สกลนครซื�อวสัดคุรภุณัฑก์ฬีาและวสัดุ
วทิยาศาสตรแ์ละการแพทยใ์น

หมายเหต:ุ ผลรวมของ เงนิงบประมาณ ราคาที�จัดหา และ %ประหยดั ในบรรทดัที� %ประหยดั มคีา่เป็น N/A จะไมถ่กูนํามารวมในผลรวมบรรทดัสดุทา้ย
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รายงานรายละเอยีดผลการจดัซื�อจดัจา้ง

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906164 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมว่งไข่
จงัหวดั สกลนคร 

สถานะโครงการ บรหิารสญัญา
สรา้งโครงการวนัที� 01/03/2564 ถงึ วนัที� 31/03/2564

พมิพเ์มื�อ 27/04/2564  10:28:18  ขอ้มลู ณ วนัที� 26/04/2564 

กรม/สาํนกังาน
วนัที�

ประกาศ
เชญิชวน

จงัหวดั เลขที�
โครงการ

สถานะโครงการ ราคาที�
จดัหา
(บาท)

ผลตา่ง %
ประหยดั

วงเงนิที�ใชใ้น
การจดัหา

หรอื
งบประมาณ

(บาท)

ชื�อผูช้นะ
การประมลู

เลข
ประจาํตวั
ผูเ้สยีภาษี

อากร

รวมหน่วยงาน องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลมว่งไข่

N/A 0.00 N/A 2,139,489.06

รวมกรมองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลมว่งไข่

N/AN/A 0.00 2,139,489.06

รวมท ั�งส ิ�น N/AN/A 0.00 2,139,489.06

หมายเหต:ุ ผลรวมของ เงนิงบประมาณ ราคาที�จัดหา และ %ประหยดั ในบรรทดัที� %ประหยดั มคีา่เป็น N/A จะไมถ่กูนํามารวมในผลรวมบรรทดัสดุทา้ย
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