
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
****************************** 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื ่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจัดจ้างของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

 
 

 
(นางสาวศิริพรรณ  จันทร์เขียว) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้ อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี พ.ศ.2564 เพื ่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างของปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 แยกได้ดังนี้ 

 1. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
1.1 โครงการจัดซื้อ  จำนวน   7  โครงการ 
1.2 โครงการจัดจ้าง จำนวน   -  โครงการ 

2. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2564 
2.1 โครงการจัดซื้อ  จำนวน   4  โครงการ 
2.2 โครงการจัดจ้าง จำนวน   -  โครงการ 

3. โครงการกันเงิน พ.ศ. 2563 
3.1 โครงการจัดซื้อ  จำนวน   6  โครงการ 
3.2 โครงการจัดจ้าง จำนวน   4  โครงการ 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 

เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

ลำดับ ชื่อโครงการ / รายการ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง การดำเนินการ วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงิน 
จัดซื้อจัดจ้าง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักปลัด) 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย
เทคโนคอม 

ซ้ือ 88,000.00
  

86,000.00 2,000.00  

2 เครือ่งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(สำนักปลัด) 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย
เทคโนคอม 

ซ้ือ 15,000.00 14,800.00 200.00  

3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (สำนักปลัด) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย
เทคโนคอม 

ซ้ือ 12,900.00 12,600.00 300.00  

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองการศึกษา) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย
เทคโนคอม 

ซ้ือ 44,000.00 43,000.00 1,000.00  

5 เครื่องพิมพ์เลเซอร ์(กองการศึกษา) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย
เทคโนคอม 

ซ้ือ 17,800.00
  

17,000.00 800.00  

6 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองช่าง) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย
เทคโนคอม 

ซ้ือ 44,000.00
  

43,000.00 1,000.00  

7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (กองช่าง) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย
เทคโนคอม 

ซ้ือ 16,000.00
  

15,500.00 500.00  

 

 

 

 

 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 

เงินสะสม พ.ศ. 2564 

ลำดับ ชื่อโครงการ / รายการ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง การดำเนินการ วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงิน 
จัดซื้อจัดจ้าง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าพ้ืนที่ทางการเกษตรซอยสวน นายอาจือ 
ชนะกุลชนก หมู่ที่ 10 

ร้าน ยิเรห์วัสด ุ ซ้ือ 155,884.00 155,884.00
   

0.00  

2 ค่าจัดซื ้อเครื ่องว ัดอุณหภูมิแบบตั ้งพ้ืน
(ครุภ ัณฑ์) ว ิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 

บริษัท ยูบิคพลัส จำกัด ซ้ือ 13,500.00 13,500.00 0.00  

3 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ 
เครื่องพ่นยา รุ่น 4 จังหวะ จำนวน 2 
เครื่อง (สำหรับใช้ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
ป้องกันโรคโควิด-19) 

ร้าน พลภัณฑ์ เครื่องมือ
ไฟฟ้า 

ซ้ือ 7,384.00 7,384.00
  

0.00  

4 -ค่าจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อม
สติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงานและข้อความรณรงค์
ป้องกันโควิด-19 จำนวน 2,400 ถุง 
ค่าจัดซื้อหน้ากากอนามัย พร้อมสติ๊กเกอร์
ชื่อหน่วยงานและข้อความรณรงค์ป้องกันโค
วิด - 19 จำนวน 2,400 กลอ่ง 
-ค่าจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจาก
ธรรมชาติ จำนวน 19 ถัง 

บริษัท ยูบิคพลัส จำกัด ซ้ือ 848,000.00 848,000.00 0.00  

 

 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 

เงินงบประมาณค้างจ่ายปี พ.ศ. 2563 

ลำดับ ชื่อโครงการ / รายการ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง การดำเนินการ วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงิน 
จัดซื้อจัดจ้าง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.พร้อมประตู
รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปูแกง 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองสอน 
ก่อสร้าง 

จ้าง 294,000.00
  

249,000.00 
 

45,000.00  

2 จัดซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 
กิโลวัตต์ 

ร้าน พลภัณฑ์ เครื่องมือ
ไฟฟ้า 

ซ้ือ 246,000.00 246,000.00 0.00  

3 จัดซื้อ เครื่องสกัดคอนกรีต ร้าน พลภัณฑ์ เครื่องมือ
ไฟฟ้า 

ซ้ือ 52,500.00 52,500.00 0.00  

4 จัดซื้อ เครื่องตัดถนนคอนกรีต ร้าน พลภัณฑ์ เครื่องมือ
ไฟฟ้า 

ซ้ือ 32,182.00 30,000.00 2,182.00  

5 โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

นายอดุลย์ เมืองปา จ้าง 14,500.00
  

13,000.00 1,500.00  

6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ศพด.บ้านถ้ำ 

นายจรัญ จันทาพูน จ้าง 191,000.00
  

177,630.00 13,370.00  

7 จัดซื้อห้องบ่อบอลและสไลเดอร์ดินแดน
ลูกกวาด 

ร้าน กอปรกิจศึกษา ซ้ือ 395,000.00
  

390,000.00 5,000.00  

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาฮ้ี 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองสอน 
ก่อสร้าง 

จ้าง 33,390.00 33,000.00 390.00  

9 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี สำหรับนักเรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย
เซอร์วิส (2019) 

ซ้ือ 163,380.00 163,380.00 0.00  

10 จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย
เซอร์วิส (2019) 

ซ้ือ 12,900.00 12,900.00 0.00  

 


