
1 
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลพรรณานิคม 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 

(รอบ 6 เดือน) 

************************ 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลพรรณนานิคม จัดท าประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลพรรณนิคม ประจ าปีงบประมาณ 256๑ แล้วนั้น 

  เทศบาลต าบลพรรณนานิคมได้จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖      
(รอบ 6 เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2563 

 

                                         (ลงชื่อ)                

(นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์) 

นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือนตุลาคม   

  

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 871,994.00 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,000.00 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

994,718.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 115,860.00 
  
 
 

ค่าวัสดุ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 
วัสดุการเกษตร 0.00 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 
วัสดุส านักงาน 0.00 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 
วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 
ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 
วัสดุก่อสร้าง 0.00 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 
วัสดุกีฬา 0.00 
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน   

  

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 182,935.00 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,000.00 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

214,808.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 14,210.00 
  

ค่าวัสดุ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 35,075.00 
วัสดุการเกษตร 0.00 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 
วัสดุส านักงาน 0.00 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,300.00 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 
วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 
ค่าอาหารเสริม (นม) 203,147.96 
วัสดุก่อสร้าง 0.00 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 
วัสดุกีฬา 0.00 
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 

ประจ าเดือนธันวาคม 
  

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 185,989.00 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

425,240.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,250.00 
  

ค่าวัสดุ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 29,060.00 
วัสดุการเกษตร 0.00 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 
วัสดุส านักงาน 10,680.00 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 
วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 
ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 
วัสดุก่อสร้าง 0.00 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 
วัสดุกีฬา 0.00 
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 

ประจ าเดือนมกราคม 
  

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 196,865.00 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

163,655.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,600.00 
  

ค่าวัสดุ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,385.00 
วัสดุการเกษตร 0.00 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 
วัสดุส านักงาน 0.00 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 
วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 
ค่าอาหารเสริม (นม) 223,417.32 
วัสดุก่อสร้าง 0.00 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 
วัสดุกีฬา 0.00 



6 
 

 

 

 

 

(นายทวีศิลป์   สุดเสน่ห์)                             (นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์)           

      ปลัดเทศบาล      นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
  

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 138,000.00 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

187,111.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 45,170.00 
  

ค่าวัสดุ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 19,200.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,546.00 
วัสดุการเกษตร 0.00 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 
วัสดุส านักงาน 18,000.00 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 
วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 
ค่าอาหารเสริม (นม) 123,046.00 
วัสดุก่อสร้าง 44,879.00 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 
วัสดุกีฬา 0.00 



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธิซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ส่งมอบงำน ตรวจรับงำน ผู้ได้รับกำรคัด เหตุผลท่ีคัดเลือก
(รำคำกลำง) เลือกเสนอรำคำ โดยสังเขป

1 ไม่มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง - - - - - - -

(นำงสำวณัฐยำ เฉลิมชัย) (นำยทวีศิลป์ สุดเสน่ห์)
ผูอ ำนวยกำรกองคลัง ปลัดเทศบำลต ำบลพรรณำนิคม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรอบเดือนตุลำคม  2562
ประจ ำปีงบประมำณ  2563

เทศบำลต ำบลพรรณำนิคม อ ำเภอพรรณำนิคม  จังหวัดสกลนคร

(นำยธำนีวัฒน์ โมรำษฎร์)
นำยกเทศมนตรีต ำบลพรรณำนิคม



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธิซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ส่งมอบงำน ตรวจรับงำน ผู้ได้รับกำรคัด เหตุผลท่ีคัดเลือก
(รำคำกลำง) เลือกเสนอรำคำ โดยสังเขป

1 ไม่มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง - - - - - - -

(นำงสำวณัฐยำ เฉลิมชัย) (นำยทวีศิลป์ สุดเสน่ห์)
ผูอ ำนวยกำรกองคลัง ปลัดเทศบำลต ำบลพรรณำนิคม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรอบเดือนพฤศจิกำยน  2562

เทศบำลต ำบลพรรณำนิคม อ ำเภอพรรณำนิคม  จังหวัดสกลนคร
ประจ ำปีงบประมำณ  2563

(นำยธำนีวัฒน์ โมรำษฎร์)
นำยกเทศมนตรีต ำบลพรรณำนิคม



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธิซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ส่งมอบงำน ตรวจรับงำน ผู้ได้รับกำรคัด เหตุผลท่ีคัดเลือก
(รำคำกลำง) เลือกเสนอรำคำ โดยสังเขป

1 ไม่มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง - - - - - - -

(นำงสำวณัฐยำ เฉลิมชัย) (นำยทวีศิลป์ สุดเสน่ห์)
ผูอ ำนวยกำรกองคลัง ปลัดเทศบำลต ำบลพรรณำนิคม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรอบเดือนธันวำคม  2562
ประจ ำปีงบประมำณ  2563

เทศบำลต ำบลพรรณำนิคม อ ำเภอพรรณำนิคม  จังหวัดสกลนคร

(นำยธำนีวัฒน์ โมรำษฎร์)
นำยกเทศมนตรีต ำบลพรรณำนิคม



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธิซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ส่งมอบงำน ตรวจรับงำน ผู้ได้รับกำรคัด เหตุผลท่ีคัดเลือก
(รำคำกลำง) เลือกเสนอรำคำ โดยสังเขป

1 ไม่มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง - - - - - - -

(นำงสำวณัฐยำ เฉลิมชัย) (นำยทวีศิลป์ สุดเสน่ห์)
ผูอ ำนวยกำรกองคลัง ปลัดเทศบำลต ำบลพรรณำนิคม

เทศบำลต ำบลพรรณำนิคม อ ำเภอพรรณำนิคม  จังหวัดสกลนคร
ประจ ำปีงบประมำณ  2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรอบเดือนมกรำคม  2563

(นำยธำนีวัฒน์ โมรำษฎร์)
นำยกเทศมนตรีต ำบลพรรณำนิคม



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธิซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ส่งมอบงำน ตรวจรับงำน ผู้ได้รับกำรคัด เหตุผลท่ีคัดเลือก
(รำคำกลำง) เลือกเสนอรำคำ โดยสังเขป

1 ไม่มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง - - - - - - -

(นำงสำวณัฐยำ เฉลิมชัย) (นำยทวีศิลป์ สุดเสน่ห์)
ผูอ ำนวยกำรกองคลัง ปลัดเทศบำลต ำบลพรรณำนิคม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรอบเดือนกุมภำพันธ์  2563
ประจ ำปีงบประมำณ  2563

เทศบำลต ำบลพรรณำนิคม อ ำเภอพรรณำนิคม  จังหวัดสกลนคร

(นำยธำนีวัฒน์ โมรำษฎร์)
นำยกเทศมนตรีต ำบลพรรณำนิคม



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธิซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ส่งมอบงำน ตรวจรับงำน ผู้ได้รับกำรคัด เหตุผลท่ีคัดเลือก
(รำคำกลำง) เลือกเสนอรำคำ โดยสังเขป

1 ไม่มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง - - - - - - -

(นำงสำวณัฐยำ เฉลิมชัย) (นำยทวีศิลป์ สุดเสน่ห์)
ผูอ ำนวยกำรกองคลัง ปลัดเทศบำลต ำบลพรรณำนิคม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรอบเดือนมีนำคม  2563
ประจ ำปีงบประมำณ  2563

เทศบำลต ำบลพรรณำนิคม อ ำเภอพรรณำนิคม  จังหวัดสกลนคร

(นำยธำนีวัฒน์ โมรำษฎร์)
นำยกเทศมนตรีต ำบลพรรณำนิคม


