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รายงานรายละเอยีดผลการจดัซื�อจดัจา้ง

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906164 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมว่งไข่

จงัหวดั สกลนคร 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:00:29  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 38,220.00เพิ�มโครงการ62107089203สกลนครเหมาประกอบอาหารกลางวนั
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ประจําเดอืน

N/A N/A 0.00 495,000.00บรหิารสญัญา62107140020สกลนครจา้งโครงการขดุลอกลําหว้ย
สรา้งขุย่   บา้นมว่งคํา  หมู ่๓ 

N/A N/A 0.00 463,000.00บรหิารสญัญา62107140969สกลนครจา้งโครงการปรับปรงุภมูทิศัน์
ฌาปณสถาน   บา้นผา้ขาว  หมู ่

N/A N/A 0.00 500,000.00บรหิารสญัญา62107141279สกลนครจา้งปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก   บา้นโพน

N/A N/A 0.00 500,000.00บรหิารสญัญา62107141674สกลนครจา้งปรับปรงุถนนลกูรัง   บา้นนา
แยง  หมู ่๖ โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 481,000.00บรหิารสญัญา62107142000สกลนครจา้งกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก  บา้นดอน

N/A N/A 0.00 95,000.00บรหิารสญัญา62107142245สกลนครจา้งซอ่มแซมถนนลกูรัง  บา้นผา้
ขาว  หมู ่๔ โดยวธิเีฉพาะ

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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:02:45  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 75,000.00บรหิารสญัญา62107142426สกลนครจา้งซอ่มแซมถนนลกูรัง  บา้นคํา
เจรญิ  หมู ่๙ โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 53,327.00เพิ�มโครงการ62107218405สกลนครการจัดซื�อจัดจา้ง ระหวา่งเดอืน 
ส.ค. 2562 ถงึเดอืน ต.ค. 

N/A N/A 0.00 10,200.00บรหิารสญัญา62107257968สกลนครจา้งเหมาประกอบอาหารและ
เครื�องดื�ม โครงการจังหวดั

N/A N/A 0.00 500,000.00บรหิารสญัญา62107277395สกลนครจา้งกอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น  
บา้นอา่ง  หมู ่๘ โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 350,000.00บรหิารสญัญา62107277928สกลนครจา้งกอ่สรา้งรางระบายนํ�ารปูตวั
ย ู บา้นคําเจรญิ  หมู ่๙ โดยวธิี

N/A N/A 0.00 230,000.00บรหิารสญัญา62107278270สกลนครจา้งกอ่สรา้งรางระบายนํ�ารปูตวั
ย ู บา้นผา้ขาวใหม ่ หมู ่๑๐ 

N/A N/A 0.00 500,000.00บรหิารสญัญา62107278484สกลนครจา้งกอ่สรา้งรางระบายนํ�ารปูตวั
ย ู  บา้นมว่งไข ่ หมู ่๑๑ โดยวธิี

N/A N/A 0.00 199,000.00บรหิารสญัญา62107278637สกลนครจา้งเกรดปรับแตง่เรยีบผวิจราจร
ถนนลกูรังภายในเขต โดยวธิี

N/A N/A 0.00 38,220.00บรหิารสญัญา62117001514สกลนครจา้งเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

N/A N/A 0.00 88,528.00บรหิารสญัญา62117162958สกลนครซื�อวสัดไุฟฟ้า ประจํา
ปีงบประมาณ 2563 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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:03:29  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 71,735.00เพิ�มโครงการ62117227935สกลนครซื�อวสัดปุระปา (กจิการประปา) 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 71,735.00บรหิารสญัญา62117242818สกลนครซื�อวสัดปุระปา โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

N/A N/A 0.00 29,200.00บรหิารสญัญา62117265973สกลนครซื�อวสัดปุระปา (สารสม้ คลอรนี 
ปนูขาว) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 43,160.00บรหิารสญัญา62117302360สกลนครจา้งเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

N/A N/A 0.00 208,050.00บรหิารสญัญา62117438044สกลนครซื�อชดุแขง่ขนักฬีาทอ้งถิ�น
สมัพันธ ์ประจําปี 2563 โดยวธิี

N/A N/A 0.00 20,000.00บรหิารสญัญา62117445615สกลนครซื�อวสัดอุปุกรณสํ์าหรับแขง่ขนั
กฬีาทอ้งถิ�นสมัพันธ ์ประจําปี 

N/A N/A 0.00 92,455.8662117450205สกลนครอาหารเสรมิ (นม) ชว่งปิด
ภาคเรยีน

N/A N/A 0.00 92,455.86บรหิารสญัญา62117450864สกลนครซื�ออาหารเสรมิ (นม) ชว่งปิด
ภาคเรยีน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 79,078.44บรหิารสญัญา62127010218สกลนครซื�ออาหารเสรมิ (นม) 
ประจําเดอืนพฤศจกิายน 2562 

N/A N/A 0.00 19,800.00บรหิารสญัญา62127023935สกลนครซื�อกรอบรปูสทีองและพระบรม
ฉายาลกัษณพ์รอ้มกรอบ โดย

หมายเหต:ุ ผลรวมของ เงนิงบประมาณ ราคาที�จัดหา และ %ประหยดั ในบรรทดัที� %ประหยดั มคีา่เป็น N/A จะไมถ่กูนํามารวมในผลรวมบรรทดัสดุทา้ย
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4  / 22 Main Report 125%

รายงานรายละเอยีดผลการจดัซื�อจดัจา้ง

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906164 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมว่งไข่

จงัหวดั สกลนคร 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:04:26  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 20,000.00บรหิารสญัญา62127174312สกลนครซื�อถว้ยรางวลัการแขง่ขนักฬีา  
ทอ้งถิ�นสมัพันธ ์โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 25,000.00บรหิารสญัญา62127188127สกลนครจา้งตกแตง่สถานที�สนามการ
แขง่ขนักฬีาทอ้งถิ�นสมัพันธ ์

N/A N/A 0.00 500,000.00บรหิารสญัญา62127189399สกลนครจา้งสํารวจและปรับปรงุขอ้มลู
แผนที�ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ

N/A N/A 0.00 500,000.00บรหิารสญัญา62127195478สกลนครจา้งกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก  บา้นมว่ง

N/A N/A 0.00 302,000.00บรหิารสญัญา62127195583สกลนครจา้งกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก  บา้นผา้

N/A N/A 0.00 462,000.00บรหิารสญัญา62127195701สกลนครจา้งกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก  บา้นดอน

N/A N/A 0.00 500,000.00บรหิารสญัญา62127195780สกลนครจา้งกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กหลงัฉางขา้ว  

N/A N/A 0.00 500,000.00บรหิารสญัญา62127195876สกลนครจา้งปรับปรงุถนน คสล.  บา้น
โพนแพง หมู ่๕ โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 40,000.00บรหิารสญัญา62127219049สกลนครจา้งเหมารถตูโ้ดยสาร โครงการ
ฝึกอบรมสมัมนาและทศันศกึษา

N/A N/A 0.00 10,000.00บรหิารสญัญา62127330859สกลนครจา้งเหมาเครื�องเสยีง งาน
แขง่ขนักฬีาทอ้งถิ�นสมัพันธ ์

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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:05:07  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 33,000.00บรหิารสญัญา62127363093สกลนครจา้งเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

N/A N/A 0.00 68,458.32เพิ�มโครงการ62127365160สกลนครซื�ออาหารเสรมิ (นม) 
ประจําเดอืนธนัวาคม 2562 

N/A N/A 0.00 5,300.00บรหิารสญัญา62127412563สกลนครเหมาทําป้ายรณรงคล์ดอบุตัเิหต ุ
ชว่งปีใหม ่2563

N/A N/A 0.00 14,574.00บรหิารสญัญา62127424691สกลนครจา้งเหมาคา่ถา่ยเอกสารและ
เขา้เลม่ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 6,000.00บรหิารสญัญา63017206427สกลนครจา้งเวทแีละเครื�องเสยีง งานวนั
เด็กแหง่ชาต ิ2563 โดยวธิี

N/A N/A 0.00 5,300.00บรหิารสญัญา63017206723สกลนครซื�อวสัดจัุดเวทแีละกจิกรรมงาน
วนัเด็กแหง่ชาต ิ2563 โดยวธิี

N/A N/A 0.00 15,680.00บรหิารสญัญา63017231869สกลนครจา้งซอ่มแซมรถยนตบ์รรทกุขยะ
และรถยนตก์ูช้พี โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 27,300.00บรหิารสญัญา63017285078สกลนครจา้งซอ่มรถกูช้พี รถบรรทกุนํ�า 
และรถยนตส์ี�ประต ูโดยวธิี

N/A N/A 0.00 68,458.32บรหิารสญัญา63017316920สกลนครซื�อซื�ออาหารเสรมิ(นม) ป
ผระจําเดอืนธนัวาคม 2562 

N/A N/A 0.00 20,570.00บรหิารสญัญา63017345279สกลนครซื�อวสัดสํุานักงาน สํานักปลดั 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:05:48  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 0.00 396,000.0063017385531สกลนครกอ่สรา้งรางระบายนํ�ารปูตวัยู
พรอ้มบอ่พัก

N/A N/A 0.00 396,000.00บรหิารสญัญา63017385724สกลนครจา้งกอ่สรา้งรางระบายนํ�ารปูตวั
ยพูรอ้มบอ่พัก โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 214,000.00บรหิารสญัญา63017386119สกลนครจา้งกอ่สรา้งวางทอ่ระบายนํ�า
พรอ้มบอ่พัก โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 500,000.00บรหิารสญัญา63017386497สกลนครจา้งกอ่สรา้งรางระบายนํ�ารปูตวั
ย ู  บา้นดง  หมู ่๒ โดยวธิี

N/A N/A 0.00 322,000.00บรหิารสญัญา63017386980สกลนครจา้งกอ่สรา้งวางทอ่ระบายนํ�า
พรอ้มบอ่พัก   บา้นผา้ขาว  หมู ่

N/A N/A 0.00 457,000.00บรหิารสญัญา63017388111สกลนครจา้งกอ่สรา้งอาคาร
อเนกประสงค.์  บา้นโพนแพง 

N/A N/A 0.00 500,000.00บรหิารสญัญา63017388713สกลนครจา้งกอ่สรา้งรางระบายนํ�ารปูตวั
ย ู  บา้นนาแยง  หมู ่๖ โดยวธิี

N/A N/A 0.00 161,000.00บรหิารสญัญา63017388963สกลนครจา้งปรับปรงุถนนลกูรังไปบงึโงง้  
บา้นดอนหวาย  หมู ่๗ โดยวธิี

N/A N/A 0.00 499,000.00บรหิารสญัญา63017389262สกลนครจา้งปรับปรงุถนนลกูรังเสน้หลงั
บอ่ขยะ  บา้นอา่ง  หมู ่๘ โดยวธิี

N/A N/A 0.00 500,000.00บรหิารสญัญา63017389657สกลนครจา้งกอ่สรา้งรางระบายนํ�ารปูตวั
ย(ูบา้นยายดอน-บา้นยายแฮ)

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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:06:10  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 0.00 155,000.00บรหิารสญัญา63017390275สกลนครจา้งกอ่สรา้งรางระบายนํ�ารปูตวั
ย(ูบา้นตาส-ีบา้นตาคําแดง)บา้น

N/A N/A 0.00 412,000.00บรหิารสญัญา63017390360สกลนครจา้งกอ่สรา้งรางระบายนํ�ารปูตวั
ย(ูบา้นตาเตมิ-บา้นยายแจว๋)

N/A N/A 0.00 314,000.00บรหิารสญัญา63017390451สกลนครจา้งกอ่สรา้งอาคาร
อเนกประสงค.์  บา้นผา้ขาวใหม ่

N/A N/A 0.00 498,000.00บรหิารสญัญา63017390542สกลนครจา้งปรับปรงุถนนลกูรังบา้นผา้
ขาวใหม ่ หมู ่๑๐ โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 236,000.00บรหิารสญัญา63017390623สกลนครจา้งกอ่สรา้งรางระบายนํ�ารปูตวั
ย ู  บา้นมว่งไข ่ หมู ่๑๑ โดยวธิี

N/A N/A 0.00 499,000.00บรหิารสญัญา63017390700สกลนครจา้งปรับปรงุถนนลกูรัง บา้นมว่ง
ไข ่หมู ่๑๑ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 500,000.00บรหิารสญัญา63017390766สกลนครจา้งตดิตั�งป้ายเตอืนพรอ้ม
สญัญาณไฟบรเิวณสี�แยกพระ

N/A N/A 0.00 13,000.00บรหิารสญัญา63017519383สกลนครจา้งซอ่มระบบไฟฟ้ารถบรรทกุ
ขยะคนัสเีขยีว ทะเบยีน 81-

N/A N/A 0.00 374,000.00บรหิารสญัญา63017531508สกลนครจา้งซอ่มแซมถนนลกูรังเพื�อการ
เกษตร กรณีเรง่ดว่น โดยวธิี

N/A N/A 0.00 46,200.00บรหิารสญัญา63027066787สกลนครจา้งเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:06:30  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 79,868.04บรหิารสญัญา63027273686สกลนครซื�อซื�ออาหารเสรมิ(นม) 
ประจําเดอืนมกราคม 2563 

N/A N/A 0.00 150,000.00บรหิารสญัญา63027326698สกลนครซื�อสื�อการเรยีนการสอนและ
วสัดกุารศกึษาศนูยพั์ฒนาเด็ก

N/A N/A 0.00 10,229.00บรหิารสญัญา63027332374สกลนครจา้งซอ่มระบบเบรครถบรรทกุ
ขยะ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 20,000.00บรหิารสญัญา63027334097สกลนครซื�อเครื�องกรองนํ�าสําหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 41,800.00บรหิารสญัญา63027516882สกลนครจา้งเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

N/A N/A 0.00 72,261.56บรหิารสญัญา63037006503สกลนครซื�ออาหารเสรมิ(นม) 
ประจําเดอืน กมุภาพันธ ์2563 

N/A N/A 0.00 80,000.00บรหิารสญัญา63037030394สกลนครจา้งขดุกลบบอ่ขยะ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 50,000.00บรหิารสญัญา63037137419สกลนครซื�อถงัขยะพลาสตกิลอ้เลื�อน 
ขนาด 120 ลติร โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 296,000.00บรหิารสญัญา63037153964สกลนครจา้งเป่าบอ่บาดาลพรอ้มซอ่ม
ระบบสบูนํ�าบาดาลในเขตตําบล

N/A N/A 0.00 200,750.96บรหิารสญัญา63037282714สกลนครซื�ออาหารเสรมิ(นม) 
ประจําเดอืนมนีาคม 2563  

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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:06:54  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 8,620.00บรหิารสญัญา63037332622สกลนครซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์กองคลงั 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 7,715.00บรหิารสญัญา63037334618สกลนครซื�อวสัดสํุานักงาน สํานักปลดั 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 5,850.00บรหิารสญัญา63037345652สกลนครจา้งซอ่มแซมรถยนตแ์ละเครื�อง
ตดัหญา้ สํานักงาน โดยวธิี

N/A N/A 0.00 7,500.00บรหิารสญัญา63037345838สกลนครซื�อจัดซื�อสปอรท์ไลท ์LED โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 28,600.00บรหิารสญัญา63037439517สกลนครเหมาประกอบอาหารกลางวนั
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ประจําเดอืน

N/A N/A 0.00 369,000.0063037585189สกลนครซอ่มแซมถนนลกูรังและวางทอ่
ระบายนํ�าในเขตตําบลมว่งไข่

N/A N/A 0.00 369,000.00บรหิารสญัญา63037585823สกลนครจา้งซอ่มแซมถนนลกูรังและวาง
ทอ่ระบายนํ�า โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 120,000.00บรหิารสญัญา63037586176สกลนครจา้งยา้ยหอถงัประปาและเปลี�ยน
ทอ่เมนทป์ระปา ม.5 โดยวธิี

N/A N/A 0.00 110,000.00บรหิารสญัญา63037586513สกลนครจา้งขดุเจาะบอ่บาดาล บา้นมว่ง
ไข ่ม.1 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 35,073.00บรหิารสญัญา63047033908สกลนครซื�อวสัดจัุดทําหนา้กากอนามยั 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:07:17  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 60,000.00บรหิารสญัญา63047034274สกลนครจา้งจา้งเหมาปรับปรงุภมูทิศัน์
อาคารสํานักงาน โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 57,500.00บรหิารสญัญา63047140195สกลนครจา้งซอ่มระบบไฟฟ้าและกลอ่ง
ควบคมุการทํางานเครื�องยนต ์

N/A N/A 0.00 53,502.0063047346313สกลนครวสัดสํุาหรับงานประปา

N/A N/A 0.00 53,502.00บรหิารสญัญา63047346644สกลนครซื�อซื�อวสัดงุานประปา โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 30,000.00บรหิารสญัญา63047416942สกลนครซื�อวสัดเุครื�องแตง่กายงาน
ป้องกนั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 45,600.00บรหิารสญัญา63047449192สกลนครซื�อวคัซนีพษิสนัุขบา้ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 46,200.00บรหิารสญัญา63047449877สกลนครซื�อวสัดสํุาหรับผลตินํ�าประปา 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 46,200.0063047450326สกลนครเหมาตดิตั�งผา้มา่นมูล่ี�ปรับแสง 
อาคารสํานักงาน

N/A N/A 0.00 256,522.00บรหิารสญัญา63047450477สกลนครจา้งเหมาตดิตั�งผา้มา่นมูล่ี�ปรับ
แสง อาคารสํานักงาน โดยวธิี

N/A N/A 0.00 46,200.00บรหิารสญัญา63047450934สกลนครจา้งเหมาซอ่มพันขดลวด
มอเตอรปั์�มนํ�า กจิการประปา 

หมายเหต:ุ ผลรวมของ เงนิงบประมาณ ราคาที�จัดหา และ %ประหยดั ในบรรทดัที� %ประหยดั มคีา่เป็น N/A จะไมถ่กูนํามารวมในผลรวมบรรทดัสดุทา้ย
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11  / 22 Main Report 125%

รายงานรายละเอยีดผลการจดัซื�อจดัจา้ง

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906164 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมว่งไข่

จงัหวดั สกลนคร 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:07:39  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 7,060.00บรหิารสญัญา63047467094สกลนครซื�อซื�อวสัดคุอมพวิเตอรสํ์านัก
ปลดั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 7,600.00บรหิารสญัญา63047500159สกลนครซื�อแบตเตอรี� จํานวน ๒ ลกู 
ขนาด ๑๐๐ Ah. โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 6,630.00บรหิารสญัญา63047502023สกลนครจา้งซอ่มแซมระบบไฟฟ้าและได
รส์ตาท ์(รถกูช้พี) โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 12,400.00บรหิารสญัญา63047577141สกลนครซื�อใบเสร็จรับเงนิคา่นํ�าประปา
และใบเสร็จรับเงนิภาษีที�ดนิและ

N/A N/A 0.00 24,000.0063057049302สกลนครปรับปรงุถนนลกูรัง

N/A N/A 0.00 24,000.00ขอ้มลูสาระ
สําคญัในสญัญา

63057049495สกลนครจา้งซอ่มแซมถนนลกูรัง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 233,000.00ขอ้มลูสาระ
สําคญัในสญัญา

63057049836สกลนครจา้งปรับปรงุถนนลกูรังเพื�อการ
เกษตร โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 138,000.00บรหิารสญัญา63057050366สกลนครจา้งปรับปรงุแหลง่นํ�าดบิระบบ
ประปาหมูบ่า้น โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 9,350.00บรหิารสญัญา63057063002สกลนครซื�อวสัดเุครื�องแตง่กาย โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 47,190.00บรหิารสญัญา63057078290สกลนครพัดลมตดิผนัง พัดลมตั�งพื�น และ
อปุกรณก์ารตดิตั�ง

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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:07:55  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 0.00 185,370.00บรหิารสญัญา63057078868สกลนครซื�อครภุณัฑสํ์านักงาน โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 13,945.00บรหิารสญัญา63057091266สกลนครซื�อวสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการ
แพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 36,000.00บรหิารสญัญา63057123632สกลนครซื�อวสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการ
แพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 11,730.00บรหิารสญัญา63057236190สกลนครซื�อวสัดสํุานักงานกองคลงั 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย

N/A N/A 0.00 17,480.00บรหิารสญัญา63057236549สกลนครซื�อวสัดสํุานักงานกองชา่ง 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย

N/A N/A 0.00 16,210.00บรหิารสญัญา63057245579สกลนครซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 33,085.00บรหิารสญัญา63057385356สกลนครซื�อวสัดชุว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 23,000.00บรหิารสญัญา63057402745สกลนครจา้งซอ่มแซมเบรค รถขยะสี
เหลอืง ( ๘๑-๐๗๙๓ สกลนคร ) 

N/A N/A 0.00 282,000.0063067014615สกลนครขดุเจาะบอ่บาดาลขนาด  Ø ๖   
บา้นมว่งไข ่ หมู ่๑

N/A N/A 0.00 282,000.00บรหิารสญัญา63067014908สกลนครจา้งขดุเจาะบอ่บาดาลขนาด ๖ 
นิ�ว   บา้นมว่งไข ่ หมู ่๑ 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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:08:13  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 0.00 130,000.00บรหิารสญัญา63067015606สกลนครจา้งซอ่มแซมหอถงัประปา   
บา้นมว่งไข ่ หมู ่๑ โดยวธิี

N/A N/A 0.00 223,000.00บรหิารสญัญา63067015967สกลนครจา้งขยายเขตทอ่เมนตจ์า่ยนํ�า
ระบบประปาหมูบ่า้น บา้นมว่งไข ่

N/A N/A 0.00 281,000.00บรหิารสญัญา63067016368สกลนครจา้งขดุเจาะบอ่บาดาลขนาด ๖ 
นิ�วแหง่ที� ๑(วดัประชาพนิจิ) บา้น

N/A N/A 0.00 281,000.00บรหิารสญัญา63067016779สกลนครจา้งขดุเจาะบอ่บาดาลขนาด  ๖
นิ�ว แหง่ที� ๒(โรงเรยีนชมุชนดง

N/A N/A 0.00 324,000.00เพิ�มโครงการ63067017367สกลนครจา้งขดุลอกลําหว้ยสรา้งขุย่   
บา้นมว่งคํา  หมู ่๓ โดยวธิี

N/A N/A 0.00 45,000.00บรหิารสญัญา63067017656สกลนครจา้งขดุลอกลําเหมอืงสาธารณะ   
บา้นมว่งคํา  หมู ่๓ โดยวธิี

N/A N/A 0.00 388,000.00บรหิารสญัญา63067017977สกลนครจา้งขดุลอกหนองแวง   บา้นผา้
ขาว  หมู ่๔ โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 281,000.00บรหิารสญัญา63067018739สกลนครจา้งขดุเจาะบอ่บาดาลขนาด ๖ 
นิ�ว บา้นผา้ขาว  หมู ่๔ โดยวธิี

N/A N/A 0.00 386,000.00เพิ�มโครงการ63067018933สกลนครจา้งรกอ่สรา้งระบบประปาหมู่
บา้น  บา้นโพนแพง(ระบบ

N/A N/A 0.00 386,000.00บรหิารสญัญา63067019128สกลนครจา้งกอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น  
บา้นโพนแพง(ระบบประปา

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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:08:43  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 0.00 281,000.00บรหิารสญัญา63067019314สกลนครจา้งขดุเจาะบอ่บาดาลขนาด  ๖
นิ�ว (ระบบประปาคุม้บา้นโคก) 

N/A N/A 0.00 482,000.00บรหิารสญัญา63067019515สกลนครจา้งขดุเจาะบอ่บาดาลขนาด ๖ 
นิ�ว พรอ้มยา้ยหอถงั   บา้นนา

N/A N/A 0.00 500,000.00บรหิารสญัญา63067019684สกลนครจา้งขดุลอกหนองบึ�งโงง้  บา้น
ดอนหวาย  หมู ่๗  ตําบลมว่งไข ่

N/A N/A 0.00 304,000.00บรหิารสญัญา63067019826สกลนครจา้งขดุเจาะบอ่บาดาลขนาด  ๖
นิ�ว  บา้นอา่ง หมู ่๘ โดยวธิี

N/A N/A 0.00 198,000.00บรหิารสญัญา63067019964สกลนครจา้งขยายเขตประปาหมูบ่า้น  
ขนาดความยาว  ๑๐๕๒  เมตร   

N/A N/A 0.00 500,000.00บรหิารสญัญา63067020095สกลนครจา้งขดุเจาะบอ่บาดาลขนาด ๖
นิ�ว พรอ้มยา้ยหอถงั   บา้นคํา

N/A N/A 0.00 482,000.00บรหิารสญัญา63067020223สกลนครจา้งขดุเจาะบอ่บาดาลขนาด ๖
นิ�ว พรอ้มยา้ยหอถงั   บา้นผา้

N/A N/A 0.00 391,000.00บรหิารสญัญา63067020339สกลนครจา้งกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก  บา้นผา้

N/A N/A 0.00 500,000.00เพิ�มโครงการ63067020464สกลนครจา้งขดุลอกหนองมชียั   บา้น
มว่งไข ่ หมู ่๑๑ โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 70,600.00บรหิารสญัญา63067020549สกลนครจา้งปรับปรงุซอ่มแซมระบบ
ประปา  บา้นมว่งไข ่ หมู ่๑๑ 

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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:09:13  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 12,000.00บรหิารสญัญา63067084943สกลนครจา้งเหมาประกอบอาหาร
กลางวนั ประจําปีงบประมาณ 

N/A N/A 0.00 15,500.00บรหิารสญัญา63067183598สกลนครซื�อวสัดปัุ�มนํ�าซพัเมริส์ ทอรค์ 
พรอ้มอปุกรณต์อ่พว่ง โดยวธิี

N/A N/A 0.00 150,000.00บรหิารสญัญา63067302246สกลนครจา้งเหมาปรับปรงุอาคารศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลมว่งไข ่

N/A N/A 0.00 8,000.00บรหิารสญัญา63067324941สกลนครจา้งซอ่มแซมครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร ์กองชา่ง โดยวธิี

N/A N/A 0.00 25,200.00บรหิารสญัญา63067532089สกลนครจา้งเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

N/A N/A 0.00 7,000.00จัดทําและ
ประกาศ ผูช้นะ

63077025650สกลนครซื�อหมกึเครื�องถา่ยเอกสาร 
สํานักปลดั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 99,000.00บรหิารสญัญา63077091693สกลนครซื�อซุม้เฉลมิพระเกยีรตฯิ พรอ้ม
ตดิตั�ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 110,400.00บรหิารสญัญา63077117613สกลนครจา้งซอ่มแซมถนนลกูรังและวาง
ทอ่ระบายนํ�าป้องกนันํ�าทว่ม 

N/A N/A 0.00 96,600.00บรหิารสญัญา63077120031สกลนครจา้งยา้ยหอถงัประปา บา้นโพน
แพง ม.๕ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 16,390.00บรหิารสญัญา63077146041สกลนครซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์กองคลงั 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

หมายเหต:ุ ผลรวมของ เงนิงบประมาณ ราคาที�จัดหา และ %ประหยดั ในบรรทดัที� %ประหยดั มคีา่เป็น N/A จะไมถ่กูนํามารวมในผลรวมบรรทดัสดุทา้ย
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16  / 22 Main Report 125%

รายงานรายละเอยีดผลการจดัซื�อจดัจา้ง

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906164 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมว่งไข่

จงัหวดั สกลนคร 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:09:33  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 5,400.00เพิ�มโครงการ63077153308สกลนครจา้งเหมาทําฐานวางพระบรม
ฉายาลกัษณ ์โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 6,000.00บรหิารสญัญา63077155822สกลนครจา้งเหมาทําฐานวางพระบรม
ฉายาลกัษณ ์โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 8,180.00บรหิารสญัญา63077160823สกลนครจา้งเหมาตดิสติ�กเกอรแ์ละ
สิ�งพมิพต์า่งๆ สํานักงาน โดยวธิี

N/A N/A 0.00 21,881.45จัดทําและ
ประกาศ ผูช้นะ

63077180267สกลนครการจัดซื�อจัดจา้ง ระหวา่งเดอืน 
ต.ค. 2562 ถงึเดอืน ธ.ค. 

N/A N/A 0.00 14,578.00จัดทําและ
ประกาศ ผูช้นะ

63077180514สกลนครการจัดซื�อจัดจา้ง ระหวา่งเดอืน 
ม.ค. 2563 ถงึเดอืน ม.ีค. 

N/A N/A 0.00 8,200.00จัดทําและ
ประกาศ ผูช้นะ

63077180782สกลนครการจัดซื�อจัดจา้ง ระหวา่งเดอืน 
เม.ย. 2563 ถงึเดอืน ม.ิย. 

N/A N/A 0.00 17,940.69บรหิารสญัญา63077193216สกลนครจา้งซอ่มระบบเกยีรแ์ละระบบ
คลชั (รถกูช้พี นข ๓๓๓๑ 

N/A N/A 0.00 35,340.00เพิ�มโครงการ63077390934สกลนครจา้งเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

N/A N/A 0.00 63,010.08เพิ�มโครงการ63077391815สกลนครซื�ออาหารเสรมิ(นม) 
ประจําเดอืน กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

N/A N/A 0.00 35,340.00บรหิารสญัญา63087011010สกลนครจา้งเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:09:53  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 68,510.96บรหิารสญัญา63087011916สกลนครซื�ออาหารเสรมิ(นม) 
ประจําเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

N/A N/A 0.00 186,000.00บรหิารสญัญา63087223798สกลนครจา้งซอ่มแซมถนนลกูรังวางทอ่
ระบายนํ�าและขยายเขตนํ�า

N/A N/A 0.00 499,400.00ขอ้มลูสาระ
สําคญัในสญัญา

63087348167สกลนครจา้งกอ่สรา้งฝายนํ�าลน้ บา้นมว่ง
ไข ่หมูท่ี� 1 สนัฝายสงู 1 เมตร 

N/A N/A 0.00 498,700.00เพิ�มโครงการ63087348501สกลนครจา้งจา้งกอ่สรา้งฝายนํ�าลน้ บา้น
นาแยง หมูท่ี� 6 สนัฝายสงู 1.5 

N/A N/A 0.00 499,400.00เพิ�มโครงการ63087348661สกลนครจา้งจา้งกอ่สรา้งฝายนํ�าลน้ บา้น
อา่ง หมูท่ี� 8 สนัฝายสงู 1 เมตร 

N/A N/A 0.00 499,400.00เพิ�มโครงการ63087348869สกลนครจา้งจา้งกอ่สรา้งฝายนํ�าลน้ บา้น
คําเจรญิ หมูท่ี� 9 สนัฝายสงู 1 

N/A N/A 0.00 499,400.00เพิ�มโครงการ63087349012สกลนครจา้งจา้งกอ่สรา้งฝายนํ�าลน้ บา้น
มว่งไข ่หมูท่ี� 11 สนัฝายสงู 1 

N/A N/A 0.00 457,400.00ขอ้มลูสาระ
สําคญัในสญัญา

63087349409สกลนครจา้งขดุลอกหนองบอ่แลง้ บา้นดง 
หมูท่ี� 2 กวา้ง 62 เมตร ยาว 62 

N/A N/A 0.00 458,600.00ขอ้มลูสาระ
สําคญัในสญัญา

63087349695สกลนครจา้งขดุลอกลําหว้ยบงึโงง้ บา้น
ดอนหวาย หมูท่ี� 7 กวา้ง 65 

N/A N/A 0.00 10,000.00บรหิารสญัญา63087544887สกลนครจา้งขดุลอกและวางทอ่ะบายนํ�า 
บา้นโพนแพง หมู ่5 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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:10:10  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 0.00 155,051.12เพิ�มโครงการ63087558314สกลนครซื�ออาหารเสรมิ (นม) 
ประจําเดอืน สงิหาคม - 

N/A N/A 0.00 499,400.00ขอ้มลูสาระ
สําคญัในสญัญา

63087615159สกลนครจา้งกอ่สรา้งฝายนํ�าลน้ บา้นมว่ง
ไข ่หมูท่ี� 11 สนัฝายสงู 1 เมตร 

N/A N/A 0.00 499,400.00ขอ้มลูสาระ
สําคญัในสญัญา

63087615766สกลนครจา้งกอ่สรา้งฝายนํ�าลน้ บา้นอา่ง 
หมูท่ี� 8 สนัฝายสงู 1 เมตร ผนัง

N/A N/A 0.00 499,400.00ขอ้มลูสาระ
สําคญัในสญัญา

63087616086สกลนครจา้งกอ่สรา้งฝายนํ�าลน้ บา้นคํา
เจรญิ หมูท่ี� 9 สนัฝายสงู 1 

N/A N/A 0.00 498,700.00ขอ้มลูสาระ
สําคญัในสญัญา

63087616396สกลนครจา้งกอ่สรา้งฝายนํ�าลน้ บา้นนา
แยง หมูท่ี� 6 สนัฝายสงู 1.5 

N/A N/A 0.00 38,000.00เพิ�มโครงการ63087646098สกลนครจา้งเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

N/A N/A 0.00 38,000.00บรหิารสญัญา63087648646สกลนครจา้งจา้งเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

N/A N/A 0.00 75,722.64เพิ�มโครงการ63087651709สกลนครซื�ออาหารเสรมิ(นม) 
ประจําเดอืนสงิหาคม ๒๕๖๓ 

N/A N/A 0.00 8,000.00เพิ�มโครงการ63097000776สกลนครครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์(กอง
คลงั)

N/A N/A 0.00 8,000.00บรหิารสญัญา63097038773สกลนครซื�อวสัดคุอมพวิเตอร(์กองคลงั) 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:10:29  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 79,328.4863097050308สกลนครอาหารเสรมิ(นม) ประจําเดอืน
กนัยายน ๒๕๖๓

N/A N/A 0.00 79,328.48เพิ�มโครงการ63097050409สกลนครซื�ออาหารเสรมิ(นม) 
ประจําเดอืนกนัยายน ๒๕๖๓ 

N/A N/A 0.00 75,722.64บรหิารสญัญา63097055185สกลนครซื�ออาหารเสรมิ(นม) 
ประจําเดอืนสงิหาคม ๒๕๖๓ 

N/A N/A 0.00 79,328.48บรหิารสญัญา63097063143สกลนครซื�ออาหารเสรมิ(นม) 
ประจําเดอืนกนัยายน ๒๕๖๓ 

N/A N/A 0.00 242,000.00บรหิารสญัญา63097152179สกลนครซื�อวสัดแุตง่กายสําหรับอาสา
สมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน 

N/A N/A 0.00 243,100.00บรหิารสญัญา63097205886สกลนครจา้งขดุลอกสระนํ�า บา้นนาแยง 
หมูท่ี� 6 กวา้ง 40 เมตร ยาว 40 

N/A N/A 0.00 11,999.00บรหิารสญัญา63097208472สกลนครซื�อวสัดตุามโครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิอาชพีการทํากระเป๋าผา้ 

N/A N/A 0.00 22,000.00บรหิารสญัญา63097225568สกลนครจา้งซอ่มแซมถนนหมูบ่า้น บา้น
มว่งไข ่ม.11 หนา้บิ�กอยุฟารม์ 

N/A N/A 0.00 35,500.00บรหิารสญัญา63097328830สกลนครจา้งซอ่มเครื�องยนต ์รถบรรทกุ
ขยะสเีหลอืง ๘๑-๐๗๙๓ 

N/A N/A 0.00 50,000.00บรหิารสญัญา63097365189สกลนครซื�อครภุณัฑสํ์านักงาน โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:10:46  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 6,500.00บรหิารสญัญา63097385522สกลนครซื�อวสัดสํุานักงาน (กองคลงั) 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 38,000.00เพิ�มโครงการ63097387720สกลนครจา้งเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

N/A N/A 0.00 20,100.00บรหิารสญัญา63097426834สกลนครจา้งลา้งและเตมินํ�ายาแอรห์อ้ง
สาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้มหอ้ง

N/A N/A 0.00 154,000.00บรหิารสญัญา63097471353สกลนครซื�อวสัด-ุครภุณัฑก์ารศกึษา
สําหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก โดย

N/A N/A 0.00 64,300.00บรหิารสญัญา63097473805สกลนครซื�อวสัดกุอ่สรา้ง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

N/A N/A 0.00 97,151.00บรหิารสญัญา63097508835สกลนครซื�อวสัดงุานบา้นงานครัว (สํานัก
ปลดั) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 7,600.00เพิ�มโครงการ63097545370สกลนครวสัดสํุานักงาน ศนูยป์ฏบิตักิาร
รว่นในการชว่ยเหลอืประชาชน 

N/A N/A 0.00 7,600.00บรหิารสญัญา63097546607สกลนครซื�อวสัดสํุานักงาน  ศนูย์
ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลอื

N/A N/A 0.00 7,500.0063097618439สกลนครทําบอรด์ประชาสมัพันธ ์(กอง
คลงั)

N/A N/A 0.00 7,500.00บรหิารสญัญา63097620264สกลนครจา้งทําบอรด์ประชาสมัพันธ ์
(กองคลงั) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:11:04  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 7,500.00บรหิารสญัญา63097624353สกลนครซื�อครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์(กอง
คลงั) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 8,400.00จัดทําและ
ประกาศ ผูช้นะ

63097669345สกลนครเครื�องฉีดพน่ฆา่เชื�อ ตาม
โครงการสง่เสรมิ ป้องกนั 

N/A N/A 0.00 15,000.00จัดทําและ
ประกาศ ผูช้นะ

63097671331สกลนครซื�อวสัดงุานบา้นงานครัว (กอง
การศกึษาฯ) โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 36,100.00บรหิารสญัญา63097675924สกลนครจา้งเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

N/A N/A 0.00 10,000.00บรหิารสญัญา63097684738สกลนครซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์(กองการ
ศกึษาฯ) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 15,000.00บรหิารสญัญา63097698130สกลนครซื�อวสัดกุารศกึษา (กองการ
ศกึษาฯ) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 10,000.00บรหิารสญัญา63097698769สกลนครซื�อวสัดอุื�นๆ(ประจําตวัเด็ก กอง
การศกึษาฯ) โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 5,000.00บรหิารสญัญา63097700157สกลนครซื�อวสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการ
แพทย ์(กองการศกึษาฯ) โดยวธิี

N/A N/A 0.00 20,000.00เพิ�มโครงการ63097702718สกลนครซื�อวสัดสํุานักงาน (กองการ
ศกึษาฯ) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 33,070.00บรหิารสญัญา63097705736สกลนครซื�อวสัดสํุานักงาน (สํานักปลดั) 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

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 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2562 ถงึ วนัที� 30/09/2563

พมิพเ์มื�อ 13/05/2564  13:11:33  ขอ้มลู ณ วนัที� 12/05/2564 

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 8,940.00บรหิารสญัญา63097707163สกลนครซื�อวสัดสํุานักงาน (กอง
สวสัดกิารสงัคม) โดยวธิเีฉพาะ

N/A N/A 0.00 18,920.00บรหิารสญัญา63097722950สกลนครซื�อวสัดสํุานักงาน (กองการ
ศกึษาฯ) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
รวมหน่วยงาน องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลมว่งไข่

N/A 0.00 N/A 34,330,082.38

รวมกรมองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลมว่งไข่

N/AN/A 0.00 34,330,082.38

รวมท ั�งส ิ�น N/AN/A 0.00 34,330,082.38

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