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รายงานรายละเอยีดผลการจดัซื�อจดัจา้ง

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั เทศบาลตาํบล
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906058 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน เทศบาลตาํบลเมอืงคง
จงัหวดั ศรสีะเกษ 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2563 ถงึ วนัที� 30/09/2564
พมิพเ์มื�อ 28/04/2565  10:52:48  ขอ้มลู ณ วนัที� 27/04/2565 

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

5330901-เทศบาลตําบลเมอืงคง

1509906058-เทศบาลตําบล
เมอืงคง

N/A N/A 0.00 440,000.00จัดทําและ
ประกาศ ผูช้นะ

63107006237ศรสีะเกษซื�อวสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการ
แพทย ์จํานวน 2 ชนดิ โดย

N/A N/A 0.00 400,000.0063107017660ศรสีะเกษวสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์
จํานวน 2 ชนดิ โดยพจิารณา

N/A N/A 0.00 420,000.00บรหิารสญัญา63107017986ศรสีะเกษซื�อวสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการ
แพทย ์จํานวน 2 ชนดิ โดย

N/A N/A 0.00 6,840.00บรหิารสญัญา63107020032ศรสีะเกษจา้งซอ่มแซมครภุณัฑเ์ครื�องสบู
นํ�าแบบหอยโขง่ (รหสั  055-

N/A N/A 0.00 40,000.00บรหิารสญัญา63117088615ศรสีะเกษจา้งเหมาจัดหาอาหารกลางวนั 
และอาหารวา่งฯ โครงการ

N/A N/A 0.00 40,000.00เพิ�มโครงการ63117090358ศรสีะเกษจา้งเหมาจัดหาอาหารกลางวนั 
และอาหารวา่งฯ โครงการ

N/A N/A 0.00 15,000.00บรหิารสญัญา63117128064ศรสีะเกษจา้งเหมาจัดหาเวทแีละเครื�อง
เสยีง โครงการสบืสานและ

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

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั เทศบาลตาํบล
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906058 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน เทศบาลตาํบลเมอืงคง
จงัหวดั ศรสีะเกษ 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2563 ถงึ วนัที� 30/09/2564
พมิพเ์มื�อ 28/04/2565  10:53:30  ขอ้มลู ณ วนัที� 27/04/2565 

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 2,700.00เพิ�มโครงการ63117128216ศรสีะเกษจา้งเหมาจัดทําสายสะพายการ
ประกวดนางนพมาศ โครงการ

N/A N/A 0.00 5,500.00บรหิารสญัญา63117128329ศรสีะเกษจา้งเหมาจัดทําป้าย
ประชาสมัพันธ ์โครงการสบื

N/A N/A 0.00 6,000.00บรหิารสญัญา63117128519ศรสีะเกษจา้งเหมาจัดหาอาหารสําหรับ
เจา้หนา้ที� โครงการสบืสานและ

N/A N/A 0.00 44,400.0063117136851ศรสีะเกษซอ่มครภุณัฑเ์ครื�องสบูนํ�าแบบ
หอยโขง่ (รหสัครภุณัฑ ์055-

N/A N/A 0.00 44,400.00บรหิารสญัญา63117137230ศรสีะเกษซอ่มครภุณัฑเ์ครื�องสบูนํ�าแบบ
หอยโขง่ (รหสัครภุณัฑ ์055-

N/A N/A 0.00 5,000.00เพิ�มโครงการ63117139718ศรสีะเกษจา้งเหมาประดบัตกแตง่สถานที�
จัดงาน โครงการสบืสานและ

N/A N/A 0.00 10,000.0063117139947ศรสีะเกษเหมาจดุพลกุารจัดงาน 
โครงการสบืสานและอนุรักษ์

N/A N/A 0.00 10,000.00บรหิารสญัญา63117140135ศรสีะเกษจา้งเหมาจัดทําและจดุพลใุนงาน 
โครงการสบืสานและอนุรักษ์

N/A N/A 0.00 122,000.00เพิ�มโครงการ63117140319ศรสีะเกษจา้งเหมารถแหพ่รอ้มกระทง
ใหญแ่ละเครื�องเสยีงในขบวนแห ่

N/A N/A 0.00 4,800.00เพิ�มโครงการ63117145927ศรสีะเกษซื�อถว้ยรางวลัสําหรับการ
ประกวดนางนพมาศ โครงการ

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

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั เทศบาลตาํบล
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906058 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน เทศบาลตาํบลเมอืงคง
จงัหวดั ศรสีะเกษ 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2563 ถงึ วนัที� 30/09/2564
พมิพเ์มื�อ 28/04/2565  10:53:50  ขอ้มลู ณ วนัที� 27/04/2565 

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 0.00 122,000.00บรหิารสญัญา63117146185ศรสีะเกษจา้งเหมารถแหพ่รอ้มกระทง
ใหญแ่ละเครื�องเสยีงในขบวนแห ่

N/A N/A 0.00 13,300.00เพิ�มโครงการ63117146383ศรสีะเกษซื�อวสัดอุื�นๆ เพื�อใชใ้นโครงการ
สบืสานและอนุรักษ์ประเพณี

N/A N/A 0.00 37,022.00บรหิารสญัญา63117204766ศรสีะเกษจา้งเหมาซอ่มแซมครภุณัฑ์
เครื�องสบูนํ�า (กองการประปา)  

N/A N/A 0.00 11,650.00บรหิารสญัญา63117259783ศรสีะเกษซื�อวสัดอุื�นๆ ที�จําเป็น โครงการ
สบืสานและอนุรักษ์ฺประเพณี

N/A N/A 0.00 11,000.00บรหิารสญัญา63117343623ศรสีะเกษจา้งเหมาซอ่มแซมครภุณัฑ์
เครื�องสบูนํ�า (กองการประปา)  

267,000.00 หา้งหุน้สว่นจาํ
กดั ทา่ทรายรุง่
อรณุ

25.5527/11/256
3

 778,000.00 1,045,000.00บรหิารสญัญา63117351153ศรสีะเกษประกวดราคาจา้งกอ่สรา้ง
โครงการปรับปรงุเสรมิผวิ

N/A N/A 0.00 54,350.00บรหิารสญัญา63127163574ศรสีะเกษจา้งเหมาซอ่มแซมมอเตอร์
ไฟฟ้าครภุณัฑเ์ครื�องสบูนํ�า 

N/A N/A 0.00 48,500.00บรหิารสญัญา63127165908ศรสีะเกษจา้งเหมาซอ่มแซมมอเตอร์
ไฟฟ้าครภุณัฑเ์ครื�องสบูนํ�า 

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

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั เทศบาลตาํบล
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906058 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน เทศบาลตาํบลเมอืงคง
จงัหวดั ศรสีะเกษ 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2563 ถงึ วนัที� 30/09/2564
พมิพเ์มื�อ 28/04/2565  10:54:08  ขอ้มลู ณ วนัที� 27/04/2565 

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 6,821.25บรหิารสญัญา63127247228ศรสีะเกษซื�อวสัดกุอ่สรา้ง (กองชา่ง) โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 46,985.00บรหิารสญัญา63127360907ศรสีะเกษซื�อวสัดกุอ่สรา้ง  กองชา่ง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 131,468.40เพิ�มโครงการ63127495705ศรสีะเกษซื�อจัดซื�ออาหารเสรมินม
โรงเรยีน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 131,468.40บรหิารสญัญา63127520214ศรสีะเกษซื�ออาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีน 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 65,734.20บรหิารสญัญา63127523042ศรสีะเกษซื�ออาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีน 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 140,619.24บรหิารสญัญา63127527314ศรสีะเกษซื�ออาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีน 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 18,000.0064017032180ศรสีะเกษวสัดกุอ่สรา้ง (กองการศกึษาฯ)  
รวม  1 ชนดิ  โดยวธิพีจิารณา

N/A N/A 0.00 11,590.00บรหิารสญัญา64017088533ศรสีะเกษซื�อวัสัดไุฟฟ้าและวทิย ุกองชา่ง 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 14,400.00บรหิารสญัญา64017242060ศรสีะเกษจา้งเหมาจัดทําทําเนยีบคณะผู ้
บรหิาร และทําเนยีบสํานักปลดั  

N/A N/A 0.00 131,468.40บรหิารสญัญา64017343503ศรสีะเกษซื�อจัดซื�ออาหารเสรมิ (นม)  
โรงเรยีน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

หมายเหต:ุ ผลรวมของ เงนิงบประมาณ ราคาที�จัดหา และ %ประหยดั ในบรรทดัที� %ประหยดั มคีา่เป็น N/A จะไมถ่กูนํามารวมในผลรวมบรรทดัสดุทา้ย
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5  / 13 Main Report 150%

รายงานรายละเอยีดผลการจดัซื�อจดัจา้ง

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั เทศบาลตาํบล
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906058 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน เทศบาลตาํบลเมอืงคง
จงัหวดั ศรสีะเกษ 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2563 ถงึ วนัที� 30/09/2564
พมิพเ์มื�อ 28/04/2565  10:54:24  ขอ้มลู ณ วนัที� 27/04/2565 

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 0.00 131,468.40บรหิารสญัญา64017369412ศรสีะเกษซื�อจัดซื�ออาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรยีน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

N/A N/A 0.00 18,000.00บรหิารสญัญา64017448821ศรสีะเกษซื�อวสัดกุอ่สรา้ง (กองชา่ง)  
ทราย  100 ลบ.ม.  โดยวธิี

N/A N/A 0.00 187,250.00บรหิารสญัญา64027346560ศรสีะเกษซื�อวสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการ
แพทยก์องประปา (สารสม้

N/A N/A 0.00 13,240.00บรหิารสญัญา64027431055ศรสีะเกษจา้งเหมาจัดทําป้ายเพื�อใช ้
ประชาสมัพันธก์ารเลอืกตั�ง

N/A N/A 0.00 93,114.00บรหิารสญัญา64037554063ศรสีะเกษซื�อวสัด ุโครงการจัดการ
เลอืกตั�งสมาชกิสภาทอ้งถิ�นหรอื

N/A N/A 0.00 14,500.00บรหิารสญัญา64037556275ศรสีะเกษจา้งเหมาจัดหาอาหารกลางวนั 
และอาหารวา่ง วนัฝึกอบรม

N/A N/A 0.00 9,275.00บรหิารสญัญา64037563177ศรสีะเกษซื�อวสัดปุ้องกนัโควดิ - 19  
โครงการจัดการเลอืกตั�งสมาชกิ

N/A N/A 0.00 18,658.00บรหิารสญัญา64037566334ศรสีะเกษซื�อวสัดโุครงการจัดการเลอืกตั�ง
สมาชกิสภาทอ้งถิ�นหรอืผู ้

N/A N/A 0.00 95,000.00บรหิารสญัญา64047250452ศรสีะเกษซื�อวสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการ
แพทยก์องประปา (สารสม้)  

N/A N/A 0.00 10,019.00เพิ�มโครงการ64047252188ศรสีะเกษซื�อวสัดกุอ่สรา้งกองประปา 
จํานวน 5 ชนดิ โดยวธิพีจิารณา

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

javascript:CrystalViewerCrystalEvent('CrystalViewer', 'tb=printdlg')
javascript:CrystalViewerCrystalEvent('CrystalViewer', 'tb=first')
javascript:CrystalViewerCrystalEvent('CrystalViewer', 'tb=prev')
javascript:CrystalViewerCrystalEvent('CrystalViewer', 'tb=next')
javascript:CrystalViewerCrystalEvent('CrystalViewer', 'tb=last')
javascript:CrystalViewerfindNext();
http://report.gprocurement.go.th/CrystalReport/Procure/excel/ExPRO001.jsp?p1v1=%CD%A7%A4%EC%A1%C3%BB%A1%A4%C3%CD%A7%CA%E8%C7%B9%B7%E9%CD%A7%B6%D4%E8%B9&p1id1=6&p2v1=%E0%B7%C8%BA%D2%C5%B5%D3%BA%C5&p2id1=5&p3v1=%A1%C3%D0%B7%C3%C7%A7%C1%CB%D2%B4%E4%B7%C2&p3id1=15&p4v1=1509906058&p5v1=%C8%C3%D5%CA%D0%E0%A1%C9&p6v1=01%2F10%2F2563&p6v2=30%2F09%2F2564&p7v1=&p7id1=&p8v1=&p8id1=&p9v1=&p9id1=&p10v1=&p10id1=&p11v1=&p11id1=&p12v1=%E0%B7%C8%BA%D2%C5%B5%D3%BA%C5%E0%C1%D7%CD%A7%A4%A7&p13v1=&p14v1=&p14v2=&p97v1=&p99id1=4&p98id1=&p97id1=&roleId=S01&deptId=5330901&org_id_In_dept_id=&reportName=R_FPR001


6  / 13 Main Report 150%

รายงานรายละเอยีดผลการจดัซื�อจดัจา้ง

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั เทศบาลตาํบล
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906058 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน เทศบาลตาํบลเมอืงคง
จงัหวดั ศรสีะเกษ 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2563 ถงึ วนัที� 30/09/2564
พมิพเ์มื�อ 28/04/2565  10:54:40  ขอ้มลู ณ วนัที� 27/04/2565 

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 13,799.0064047254264ศรสีะเกษวสัดกุอ่สรา้งกองประปา จํานวน 
5 ชนดิ โดยวธิพีจิารณาจาก

N/A N/A 0.00 13,799.00บรหิารสญัญา64047255928ศรสีะเกษซื�อวสัดกุอ่สรา้งกองประปา 
จํานวน 5 ชนดิ โดยวธิพีจิารณา

N/A N/A 0.00 6,120.00บรหิารสญัญา64047256902ศรสีะเกษจา้งเหมาจัดทําป้ายโครงการ
ดําเนนิการเลอืกตั�งสมาชกิสภา

N/A N/A 0.00 18,090.00บรหิารสญัญา64057034382ศรสีะเกษซื�อวสัดเุครื�องแตง่กาย (กอง
สาธารณสขุฯ)  รวม  5 ชนดิ  

N/A N/A 0.00 118,321.56บรหิารสญัญา64057136193ศรสีะเกษซื�ออาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน  
ประจําเดอืน กมุภาพันธ ์ 2564  

N/A N/A 0.00 151,188.66บรหิารสญัญา64057140955ศรสีะเกษซื�ออาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน  
ประจําเดอืน มนีาคม  2564  

N/A N/A 0.00 39,440.52เพิ�มโครงการ64057146051ศรสีะเกษซื�ออาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน  
ประจําเดอืน เมษายน  2564  

N/A N/A 0.00 249,739.52เพิ�มโครงการ64057148950ศรสีะเกษซื�ออาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน  
ปิดเทอมภาคเรยีน  2/2563  

N/A N/A 0.00 6,200.00บรหิารสญัญา64057290861ศรสีะเกษจา้งเหมาซอ่มแซมรถยนต์
บรรทกุนํ�าอเนกประสงค ์ 

N/A N/A 0.00 13,000.00บรหิารสญัญา64057296378ศรสีะเกษจา้งซอ่มแซมซอ่มแซมครภุณัฑ์
เครื�องสบูนํ�าแบบหอยโขง่ รหสั

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

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั เทศบาลตาํบล
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906058 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน เทศบาลตาํบลเมอืงคง
จงัหวดั ศรสีะเกษ 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2563 ถงึ วนัที� 30/09/2564
พมิพเ์มื�อ 28/04/2565  10:54:59  ขอ้มลู ณ วนัที� 27/04/2565 

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 13,080.00บรหิารสญัญา64057311588ศรสีะเกษซื�อวสัดงุานบา้นงานครัว (กอง
สาธารณสขุฯ)  รวม  4 ชนดิ  

N/A N/A 0.00 182,500.00บรหิารสญัญา64057374808ศรสีะเกษซื�อซื�อวสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการ
แพทยก์องประปา (สารสม้

N/A N/A 0.00 249,989.76บรหิารสญัญา64067027229ศรสีะเกษซื�ออาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน  
ปิดเทอมภาคเรยีน  2/2563  

N/A N/A 0.00 167,832.00บรหิารสญัญา64067082383ศรสีะเกษซื�ออาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน 
โครงการเยยีวยาเกษตรกรผู ้

N/A N/A 0.00 13,600.00บรหิารสญัญา64067215028ศรสีะเกษซื�อวสัดกุอ่สรา้ง (กองชา่ง)  ใบ
ตดัคอนกรตี  โดยวธิพีจิารณา

N/A N/A 0.00 10,395.05บรหิารสญัญา64067247532ศรสีะเกษซื�อวสัดกุอ่สรา้ง (กองชา่ง)  รวม  
12 ชนดิ  โดยวธิพีจิารณาจาก

N/A N/A 0.00 8,913.00บรหิารสญัญา64077004762ศรสีะเกษซื�อซื�อวสัดกุอ่สรา้ง  โดยวธิี
พจิารณาจากราคารวมจํานวน 

N/A N/A 0.00 7,600.00บรหิารสญัญา64077037261ศรสีะเกษซื�อเทปสะทอ้นแสง (งานป้องกนั
ฯ สํานักปลดั)  โดยวธิพีจิารณา

N/A N/A 0.00 32,260.00บรหิารสญัญา64077088449ศรสีะเกษจา้งเหมาซอ่มแซมรถยนต์
บรรทกุขยะมลูฝอย ทะเบยีน 82 

N/A N/A 0.00 30,400.00เพิ�มโครงการ64077098134ศรสีะเกษเชา่เครื�องถา่ยเอกสาร  จํานวน  
1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

หมายเหต:ุ ผลรวมของ เงนิงบประมาณ ราคาที�จัดหา และ %ประหยดั ในบรรทดัที� %ประหยดั มคีา่เป็น N/A จะไมถ่กูนํามารวมในผลรวมบรรทดัสดุทา้ย
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8  / 13 Main Report 150%

รายงานรายละเอยีดผลการจดัซื�อจดัจา้ง

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั เทศบาลตาํบล
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906058 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน เทศบาลตาํบลเมอืงคง
จงัหวดั ศรสีะเกษ 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2563 ถงึ วนัที� 30/09/2564
พมิพเ์มื�อ 28/04/2565  10:55:15  ขอ้มลู ณ วนัที� 27/04/2565 

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 25,600.00บรหิารสญัญา64077118187ศรสีะเกษซื�อวสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการ
แพทย ์(กองสาธารณสขุฯ)  รวม  

N/A N/A 0.00 12,296.00เพิ�มโครงการ64077157385ศรสีะเกษซื�อวสัดสํุานักงานกองประปา  
รวม 20 ชนดิ  โดยวธิพีจิารณา

N/A N/A 0.00 23,300.00บรหิารสญัญา64077202228ศรสีะเกษซื�อครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ(กอง
ชา่ง)  เครื�องปั�นไฟฟ้าฯ  โดยวธิี

N/A N/A 0.00 25,300.00จัดทํารายงานขอ
ซื�อขอจา้งและ

64077211269ศรสีะเกษซื�อวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้
และอปุกรณฯ์ ตามโครงการฉีด

N/A N/A 0.00 9,120.00บรหิารสญัญา64077285725ศรสีะเกษซื�อวสัดกุอ่สรา้ง (กองชา่ง)  
คอนกรตีผสมเสร็จ  โดยวธิี

N/A N/A 0.00 142,500.00บรหิารสญัญา64077303290ศรสีะเกษซื�อวสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการ
แพทยก์องประปา (สารสม้)  

N/A N/A 0.00 6,456.00บรหิารสญัญา64077304937ศรสีะเกษซื�อวสัดกุอ่สรา้ง (กองชา่ง)  รวม  
5 ชนดิ  ดงัรายละเอยีดแนบทา้ย

N/A N/A 0.00 25,000.00บรหิารสญัญา64077474807ศรสีะเกษซื�อครภุณัฑก์ารเกษตร (เครื�อง
ปั�มนํ�าไดโ่ว)่  โดยวธิพีจิารณา

N/A N/A 0.00 212,380.00บรหิารสญัญา64077480529ศรสีะเกษซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ(กอง
ชา่ง)  รวม  13 ชนดิ  โดยวธิี

N/A N/A 0.00 30,500.00บรหิารสญัญา64077512797ศรสีะเกษซื�อครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์(กอง
สาธารณสขุฯ)  รวม  2 ชนดิ  

หมายเหต:ุ ผลรวมของ เงนิงบประมาณ ราคาที�จัดหา และ %ประหยดั ในบรรทดัที� %ประหยดั มคีา่เป็น N/A จะไมถ่กูนํามารวมในผลรวมบรรทดัสดุทา้ย
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9  / 13 Main Report 150%

รายงานรายละเอยีดผลการจดัซื�อจดัจา้ง

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั เทศบาลตาํบล
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906058 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน เทศบาลตาํบลเมอืงคง
จงัหวดั ศรสีะเกษ 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2563 ถงึ วนัที� 30/09/2564
พมิพเ์มื�อ 28/04/2565  10:55:28  ขอ้มลู ณ วนัที� 27/04/2565 

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 21,000.00บรหิารสญัญา64077524478ศรสีะเกษซื�อวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ 
ตามโครงการฉีดวคัซนีป้องกนั

N/A N/A 0.00 9,000.00บรหิารสญัญา64077532199ศรสีะเกษซื�อวสัดงุานบา้นงานครัว (สํานัก
ปลดั) ผา้ประดบั  รวม  6 ผนื  

N/A N/A 0.00 16,400.00บรหิารสญัญา64077534239ศรสีะเกษซื�อยางนอกเพื�อซอ่มแซม
รถยนตบ์รรทกุขยะมลูฝอย 

N/A N/A 0.00 6,400.00บรหิารสญัญา64077551113ศรสีะเกษซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์(กองการ
ศกึษาฯ)  หมกึปริ�นเตอร ์ รวม  

N/A N/A 0.00 45,600.00บรหิารสญัญา64087156814ศรสีะเกษเชา่เครื�องถา่ยเอกสาร  ประจําปี  
2564  โดยวธิพีจิารณาจาก

N/A N/A 0.00 26,400.00บรหิารสญัญา64087413374ศรสีะเกษซื�อวสัด ุเพื�อใชดํ้าเนนิการ
ควบคมุและป้องกนัโรคโควดิ 

N/A N/A 0.00 28,820.00บรหิารสญัญา64087416268ศรสีะเกษซื�อวสัด ุเพื�อใชดํ้าเนนิการ
ควบคมุและป้องกนัโรคโควดิ 

N/A N/A 0.00 7,700.00บรหิารสญัญา64087427084ศรสีะเกษซื�อวสัด ุเพื�อใชดํ้าเนนิการ
ควบคมุและป้องกนัโรคโควดิ 

N/A N/A 0.00 69,216.00บรหิารสญัญา64087429087ศรสีะเกษซื�อวสัด ุเพื�อใชดํ้าเนนิการ
ควบคมุและป้องกนัโรคโควดิ 

N/A N/A 0.00 5,800.00บรหิารสญัญา64087556084ศรสีะเกษซื�อแบตเตอรี�  รวม  2 ลกู  เพื�อ
ใชซ้อ่มแซมรถยนตบ์รรทกุขยะ

หมายเหต:ุ ผลรวมของ เงนิงบประมาณ ราคาที�จัดหา และ %ประหยดั ในบรรทดัที� %ประหยดั มคีา่เป็น N/A จะไมถ่กูนํามารวมในผลรวมบรรทดัสดุทา้ย
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10  / 13 Main Report 150%

รายงานรายละเอยีดผลการจดัซื�อจดัจา้ง

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั เทศบาลตาํบล
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906058 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน เทศบาลตาํบลเมอืงคง
จงัหวดั ศรสีะเกษ 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2563 ถงึ วนัที� 30/09/2564
พมิพเ์มื�อ 28/04/2565  10:55:45  ขอ้มลู ณ วนัที� 27/04/2565 

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 13,880.00บรหิารสญัญา64087558989ศรสีะเกษซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์(กองคลงั)  
รวม  3 ชนดิ  โดยวธิพีจิารณา

N/A N/A 0.00 30,760.00บรหิารสญัญา64087592270ศรสีะเกษซื�อวสัดกุอ่สรา้ง (กองชา่ง)  รวม  
2 ชนดิ  โดยวธิพีจิารณาจาก

N/A N/A 0.00 33,826.00บรหิารสญัญา64087594062ศรสีะเกษซื�อวสัดสํุานักงาน (กองคลงั)  
รวม  33 ชนดิ  โดยวธิี

N/A N/A 0.00 6,683.2264087636739ศรสีะเกษวสัดกุอ่สรา้งกองประปา  โดยวธิี
พจิารณาจากราคารวม  จํานวน  

N/A N/A 0.00 6,683.22บรหิารสญัญา64087638375ศรสีะเกษซื�อวสัดกุอ่สรา้งกองประปา  
โดยวธิพีจิารณาจากราคารวม  

N/A N/A 0.00 12,296.00บรหิารสญัญา64097040668ศรสีะเกษซื�อวสัดสํุานักงานกองประปา  
รวม 20 ชนดิ  โดยวธิพีจิารณา

N/A N/A 0.00 50,700.00บรหิารสญัญา64097067975ศรสีะเกษซื�อวสัด ุเพื�อใชดํ้าเนนิการ
ควบคมุและป้องกนัโรคโควดิ 

N/A N/A 0.00 29,260.00บรหิารสญัญา64097076996ศรสีะเกษซื�อวสัดสํุานักงาน (สํานักปลดั)  
รวม  12 ชนดิ  โดยวธิี

N/A N/A 0.00 15,706.00บรหิารสญัญา64097079003ศรสีะเกษซื�อวสัดงุานบา้นงานครัว (สํานัก
ปลดั)  รวม  17 ชนดิ  โดยวธิี

N/A N/A 0.00 4,078,000.0064097141715ศรสีะเกษโครงการเสรมิผวิถนน
แอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหสัสาย

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

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั เทศบาลตาํบล
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906058 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน เทศบาลตาํบลเมอืงคง
จงัหวดั ศรสีะเกษ 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2563 ถงึ วนัที� 30/09/2564
พมิพเ์มื�อ 28/04/2565  10:56:48  ขอ้มลู ณ วนัที� 27/04/2565 

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 21,600.00บรหิารสญัญา64097154480ศรสีะเกษซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์(สํานัก
ปลดั)  รวม  2 ชนดิ  โดยวธิี

N/A N/A 0.00 2,183,000.00รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผลการ

64097158354ศรสีะเกษจา้งกอ่สรา้งจา้งโครงการเสรมิ
ผวิถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 

N/A N/A 0.00 4,078,000.00รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผลการ

64097165082ศรสีะเกษจา้งกอ่สรา้งโครงการเสรมิผวิ
ถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหสั

N/A N/A 0.00 182,500.00บรหิารสญัญา64097385460ศรสีะเกษซื�อวสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการ
แพทยก์องประปา (สารสม้

N/A N/A 0.00 7,400.00บรหิารสญัญา64097419902ศรสีะเกษซื�อวสัดคุอมพวิเตอรก์องประปา 
โดยวธิพีจิารณาจากราคารวม  

N/A N/A 0.00 83,829.20บรหิารสญัญา64097497010ศรสีะเกษซื�ออาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน  
ชนดิถงุ  ประจําเดอืน  มถินุายน  

N/A N/A 0.00 144,982.80บรหิารสญัญา64097502346ศรสีะเกษซื�ออาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน  
ยเูอชท ีชนดิกลอ่ง รสจดื 200 ซี

N/A N/A 0.00 7,490.00บรหิารสญัญา64097560285ศรสีะเกษจา้งเหมาซอ่มแซมรถตู ้ 
ทะเบยีน นข - 1888  ศรสีะเกษ 

N/A N/A 0.00 34,600.00บรหิารสญัญา64097561634ศรสีะเกษจา้งเหมาซอ่มแซมเครื�อง
ปรับอากาศสํานักงาน  รวม  10 

N/A N/A 0.00 5,375.00บรหิารสญัญา64097563475ศรสีะเกษจา้งเหมาถา่ยเอกสารพรอ้ม
เขา้เลม่รา่งเทศบญัญัติ

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

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั เทศบาลตาํบล
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906058 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน เทศบาลตาํบลเมอืงคง
จงัหวดั ศรสีะเกษ 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2563 ถงึ วนัที� 30/09/2564
พมิพเ์มื�อ 28/04/2565  10:57:16  ขอ้มลู ณ วนัที� 27/04/2565 

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 15,835.00บรหิารสญัญา64097565773ศรสีะเกษซื�อวสัดกุอ่สรา้ง (กอง
สาธารณสขุฯ)  รวม  17 ชนดิ  

N/A N/A 0.00 152,231.94บรหิารสญัญา64097582424ศรสีะเกษซื�ออาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน  
ยเูอชท ีชนดิกลอ่ง รสจดื 200 ซี

N/A N/A 0.00 159,481.08บรหิารสญัญา64097583347ศรสีะเกษซื�ออาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน  
ยเูอชท ีชนดิกลอ่ง รสจดื 200 ซี

N/A N/A 0.00 23,000.00บรหิารสญัญา64097601568ศรสีะเกษซื�อครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์งาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

N/A N/A 0.00 63,900.00บรหิารสญัญา64097606516ศรสีะเกษซื�อครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์(กอง
คลงั)  รวม  4 ชนดิ  โดยวธิี

N/A N/A 0.00 20,400.00บรหิารสญัญา64097621935ศรสีะเกษซื�อครภุณัฑสํ์านักงาน (กอง
คลงั)  รวม  3 ชนดิ  โดยวธิี

N/A N/A 0.00 10,000.0064097636318ศรสีะเกษครภุณัฑสํ์านักาน

N/A N/A 0.00 10,000.00เพิ�มโครงการ64097637356ศรสีะเกษซื�อครภุณัฑสํ์านักงาน (สํานัก
ปลดั) รวม 2 ชนดิ โดยวธิี

N/A N/A 0.00 10,000.00บรหิารสญัญา64097638269ศรสีะเกษครภุณัฑสํ์านักงาน (งานวาง
แผนสถติแิละวชิาการ  สํานัก

N/A N/A 0.00 17,400.00บรหิารสญัญา64097642535ศรสีะเกษจา้งซอ่มแซมซอ่มแซมครภุณัฑ์
เครื�องสบูนํ�าแบบหอยโขง่ รหสั

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

ประเภทหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ประเภทยอ่ยหนว่ยงานภาครฐั เทศบาลตาํบล
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

รหสักรม/รหสัหนว่ยงาน 1509906058 
 

ชื�อกรม/ชื�อหนว่ยงาน เทศบาลตาํบลเมอืงคง
จงัหวดั ศรสีะเกษ 

สรา้งโครงการวนัที� 01/10/2563 ถงึ วนัที� 30/09/2564
พมิพเ์มื�อ 28/04/2565  10:57:31  ขอ้มลู ณ วนัที� 27/04/2565 

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 22,500.00บรหิารสญัญา64097643075ศรสีะเกษจา้งปรับปรงุแกไ้ขเว็บไซ
ตเ์ทศบาลตําบลเมอืงคง โดยวธิี

N/A N/A 0.00 49,000.00บรหิารสญัญา64097644352ศรสีะเกษซื�อครภุณัฑสํ์านักงาน (สํานัก
ปลดั)  รวม  4 ชนดิ  โดยวธิี

N/A N/A 0.00 17,500.00บรหิารสญัญา64097751883ศรสีะเกษซื�อครภุณัฑอ์ื�น (ประตนํู�า
เหล็กหลอ่ใตด้นิขนาด 8 นิ�ว)  

N/A N/A 0.00 11,687.00บรหิารสญัญา64097753705ศรสีะเกษจา้งเหมาถา่ยเอกสารพรอ้ม
เขา้เลม่  รวม  5 ชนดิ  โดยวธิี
รวมหน่วยงาน เทศบาลตําบล
เมอืงคง

95.67 778,000.00 17,175,103.82 17,953,103.82

รวมกรมเทศบาลตําบลเมอืงคง 95.6717,175,103.82 778,000.00 17,953,103.82

รวมท ั�งส ิ�น 95.6717,175,103.82 778,000.00 17,953,103.82

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