






ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097016750

จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ(คัดแยกขยะที่ต้นทาง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,600.00 บาท

11,600.00 บาท

341060132978
4

ร่ำรวยพาณิชย์ 11,600.00
วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน 15
รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34106013

29784
ร่ำรวยพาณิชย์

64091401
5777

59/2564
01/09/2

564
11,600.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097082666

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 80-8543 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

91,000.00 บาท

91,000.00 บาท

347050000642
4

อู่มีการช่าง 91,000.00
ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 80-8543
จำนวน 6 รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34705000

06424
อู่มีการช่าง

64091406
9799

60/2564
03/09/2

564
91,000.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097118515

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2144 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,200.00 บาท

5,200.00 บาท

3471000055958 ร้านรุทธ์ไดนาโม 5,200.00ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2144  จำนวน  3 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3471000055958 ร้านรุทธ์ไดนาโม 640914098803 61/2564 06/09/2564 5,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097139584

จ้างขุดลอกทำความสะอาดทางรางระบายน้ำ ถนนนิตโย หมู่ที่ 8 (บริเวณชุมชนบ้านทุ่งและหมู่บ้านเจริญยนต์) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

347050001341
2

ร้านพุทธชาด 10,000.00
ขุดลอกทำความสะอาดทางรางระบายน้ำ ถนนนิตโย
หมู่ที่ 8 (บริเวณชุมชนบ้านทุ่งและหมู่บ้านเจริญยนต์)
โดยใช้รถแบ็คโฮ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34705000

13412
ร้านพุทธชาด

64091411
6643

62/2564
06/09/2

564
10,000.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097247825

จ้างจัดหาไส้เดือนดิน จำนวน 5 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

141040015029
2

นางสาวอังคณา  วงกัลยา 5,000.00ไส้เดือนดิน1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
14104001

50292
นางสาวอังคณา  วง
กัลยา

64091420
7743

63/2564
09/09/2

564
5,000.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097354973

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลพังโคน จำนวน 15 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

156,360.00 บาท

156,360.00 บาท

347050001341
2

ร้านพุทธชาด 156,000.00
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลพัง
โคน จำนวน 15 จุด

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34705000

13412
ร้านพุทธชาด

64091429
8458

64/2564
14/09/2

564
156,000.0

0
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097415460

จ้างซ่อมแซมรถตู้ส่วนกลาง  ทะเบียน นข 4103 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,398.48 บาท

20,398.48 บาท

041555000074
8

บริษัท มณฑล ออโตโมบิล จำกัด 20,398.48
ซ่อมแซมรถตู้ส่วนกลาง  ทะเบียน นข 4103
สกลนครจำนวน 5 รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04155500

00748
บริษัท มณฑล ออโต
โมบิล จำกัด

64091433
2886

65/2564
15/09/2

564
20,398.48

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097507676

จ้างขุดร่องระบายน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

347060036353
9

นงนุชพาณิชย์ 10,000.00
ขุดร่องระบายน้ำ จากบริเวณด้านหน้าสวนดอนไฮฝั่ง
ทิศตะวันออกไปสระน้ำด้านหลังสวนดอนไฮฝั่งทิศ
ตะวันตก

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34706003

63539
นงนุชพาณิชย์

64091440
4501

66/2564
17/09/2

564
10,000.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097025410

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,800.00 บาท

16,800.00 บาท

347040002003
4

ร้านราชยานยนต์ 2 16,800.00วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34704000

20034
ร้านราชยานยนต์ 2

64091402
0786

74/2564
01/09/2

564
16,800.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097026750

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,600.00 บาท

9,600.00 บาท

847998802010
6

ร้านโชคดีเฟอร์นิเจอร์ 9,600.00ฉากกั้น จำนวน 2 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
84799880

20106
ร้านโชคดีเฟอร์นิเจอร์

64091402
9156

75/2564
02/09/2

564
9,600.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097037163

ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,500.00 บาท

7,500.00 บาท

847998802010
6

ร้านโชคดีเฟอร์นิเจอร์ 7,500.00
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต มีคุณลักษณะ ดังนี้1)
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150
ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.2) ระบบกุญแจล็อค 3 ชั้น

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
84799880

20106
ร้านโชคดีเฟอร์นิเจอร์

64091403
1595

76/2564
02/09/2

564
7,500.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097040101

ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,500.00 บาท

7,500.00 บาท

847998802010
6

ร้านโชคดีเฟอร์นิเจอร์ 7,500.00
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต มีคุณลักษณะ ดังนี้1)
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150
ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.2) ระบบกุญแจล็อค 3 ชั้น

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
84799880

20106
ร้านโชคดีเฟอร์นิเจอร์

64091403
4228

77/2564
02/09/2

564
7,500.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097076112

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

93,365.00 บาท

93,365.00 บาท

347050001341
2

ร้านพุทธชาด 93,365.00วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34705000

13412
ร้านพุทธชาด

64091406
7539

78/2564
03/09/2

564
93,365.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097122930

ซื้อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,500.00 บาท

6,500.00 บาท

3471500186709 โรงกลึงธวัชชัยการช่าง 6,500.00พ่วงข้างรถจักรยานยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3471500186709 โรงกลึงธวัชชัยการช่าง 640914102703 79/2564 06/09/2564 6,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097172846

ซื้อดิน เพื่อใช้ฝังกลบขยะ จำนวน 1,670 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

249,715.10 บาท

249,715.10 บาท

347050001341
2

ร้านพุทธชาด 200,400.00ดิน เพื่อใช้ฝังกลบขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34705000

13412
ร้านพุทธชาด

64091414
5413

80/2564
07/09/2

564
200,400.0

0
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097179016

ซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94,000.00 บาท

94,000.00 บาท

047356300162
2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญอุ้ม เซลส์แอ
นด์เซอร์วิส

94,000.00
เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน 2
รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04735630

01622

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ
อุ้ม เซลส์แอน
ด์เซอร์วิส

64091414
8941

81/2564
07/09/2

564
94,000.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097182883

ซื้อเครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

047356300162
2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญอุ้ม เซลส์แอ
นด์เซอร์วิส

7,800.00เครื่องตัดเหล็ก1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04735630

01622

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ
อุ้ม เซลส์แอน
ด์เซอร์วิส

64091415
1885

82/2564
07/09/2

564
7,800.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097198894

ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ชนิดแรงดันคงที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,500.00 บาท

6,500.00 บาท

347050001341
2

ร้านพุทธชาด 6,500.00ปั้มน้ำอัตโนมัติ ชนิดแรงดันคงที่1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34705000

13412
ร้านพุทธชาด

64091417
6116

83/2564
08/09/2

564
6,500.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097215201

ซื้อยางรถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 80-8543 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92,000.00 บาท

92,000.00 บาท

347050010064
1

ร้านตี๋การยาง 92,000.00
ยางรถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 80-8543 จำนวน 4
รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34705001

00641
ร้านตี๋การยาง

64091418
0654

84/2564
08/09/2

564
92,000.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097220080

ซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบ Digital จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,900.00 บาท

8,900.00 บาท

047356300162
2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญอุ้ม เซลส์แอ
นด์เซอร์วิส

8,700.00เครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิตอล1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04735630

01622

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ
อุ้ม เซลส์แอน
ด์เซอร์วิส

64091418
3394

85/2564
08/09/2

564
8,700.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097267946

ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,900.00 บาท

8,900.00 บาท

162990018505
9

ร้าน ไนน์ตี้ไนนื ไอที 8,400.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
16299001

85059
ร้าน ไนน์ตี้ไนนื ไอที

64091422
3049

86/2564
10/09/2

564
8,400.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097270291

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,140.00 บาท

27,140.00 บาท

162990018505
9

ร้าน ไนน์ตี้ไนนื ไอที 27,140.00วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
16299001

85059
ร้าน ไนน์ตี้ไนนื ไอที

64091422
5322

87/2564
10/09/2

564
27,140.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097273199

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,135.00 บาท

14,135.00 บาท

347050007224
9

ทวีการช่าง โดย นายทวีศักดิ์ ขุม
เงิน

14,135.00วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34705000

72249
ทวีการช่าง โดย นาย
ทวีศักดิ์ ขุมเงิน

64091422
7364

88/2564
10/09/2

564
14,135.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097284584

ซื้อถังพลาสติกสีฟ้า ขนาด 200 ลิตร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,500.00 บาท

32,500.00 บาท

341990016662
1

ร้านโชคชัยพาณิชย์ 32,500.00
ถังพลาสติกสีฟ้า ขนาด 200 ลิตร พร้อมสกรีน
ข้อความ ทต.พังโคน จ.สกลนคร ปีงบประมาณ
2564 พร้อมขนส่ง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34199001

66621
ร้านโชคชัยพาณิชย์

64091423
8014

89/2564
10/09/2

564
32,500.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลพังโคน

64097294624

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,180.00 บาท

5,180.00 บาท

347050000399
9

ร้านวงศ์เจริญอะไหล่ยนต์ 5,180.00วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34705000

03999
ร้านวงศ์เจริญอะไหล่
ยนต์

64091424
4690

90/2564
10/09/2

564
5,180.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


