
  

 
 

ประกาศ เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
         เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง  เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน โดย
ส าเนาข้อมูลที่ลงในระบบ e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด มาจัดท าส าเนาไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เพื่อเป็นดัชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2565 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ) 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                                           ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
         

                                                            (นายสมพงศ์  ปานเพชร) 
                                                            นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ 

 
 
 
 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64127026315

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลางและรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

0935561000545 บริษัท เพ็ชรไพศาล ปิโตรเลียม จำกัด 10,143.50น้ำมันเชื้อเพลิง(15.10.15.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0935561000545
บริษัท เพ็ชรไพศาล ปิโตรเลียม

จำกัด
641214084322 007/2565 01/11/2564 10,143.50 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64117020792

จ้างบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3930100077966 นายจำแนก สินทรัพย์ 9,000.00บริการดูแลสนามหญ้า(70.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930100077966 นายจำแนก สินทรัพย์ 641114087166 008/2565 01/11/2564 9,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64117252647

จ้างเหมาเอกชนเก็บค่าน้ำประปา (ค่าน้ำประปาของเดือนตุลาคมและจดมาตรน้ำของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,248.00 บาท

23,248.00 บาท

3930100308020 นางภัทราภรณ์ สุขทอง 23,248.00บริการจัดการข้อมูลบันทึก(71.15.11.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930100308020 นางภัทราภรณ์ สุขทอง 641114276422 009/2565 01/11/2564 23,248.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64117021964

ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,230.00 บาท

14,230.00 บาท

0933560001317 สากลไฟฟ้า 14,230.00วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(39.12.17.00 )จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933560001317 สากลไฟฟ้า 641114086041 010/2565 08/11/2564 14,230.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64117024986

ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,895.00 บาท

27,895.00 บาท

0933536000128 พัทลุงไพศาลรุ่งเรือง 27,895.00งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10 )จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933536000128 พัทลุงไพศาลรุ่งเรือง 641114086272 011/2565 08/11/2564 27,895.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64107276422

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ไตรมาสที่ ๑) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,580.00 บาท

11,580.00 บาท

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 11,580.00เครื่องเขียน(44.12.17.00 )วัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 11

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 641114086295 012/2565 08/11/2564 11,580.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64107278607

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ไตรมาสที่ ๑) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,128.00 บาท

7,128.00 บาท

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 7,128.00หมึก(12.17.17.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 641114086037 013/2565 08/11/2564 7,128.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64117002929

จ้างจัดจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล บริเวณบ้านป่ายางหูเย็น หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,100.00 บาท

10,100.00 บาท

3930100188440 สกุลช่วยการประปา 10,100.00งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930100188440 สกุลช่วยการประปา 641114066227 015/2565 05/11/2564 10,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64117063903

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ไตรมาสที่ ๑) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,300.00 บาท

14,300.00 บาท

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 14,300.00เครื่องเขียน(44.12.17.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 641114154096 016/2565 11/11/2564 14,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64117065555

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ไตรมาสที่ ๑) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,460.00 บาท

9,460.00 บาท

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 9,460.00หมึก(12.17.17.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 641114157457 017/2565 11/11/2564 9,460.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64117356197

ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคสำหรับช่วยเหลือราษฎรที่สัมผัสเสี่ยงสูง จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑๐ ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,350.00 บาท

6,350.00 บาท

5800700011076 นางระพีพร พรมประเสริฐ 6,350.00ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5800700011076 นางระพีพร พรมประเสริฐ 641114286669 019/2565 22/11/2564 6,350.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64117393862

จ้างบริการจัดทำป้ายเทศบาลตำบลปรางหมู่พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,800.00 บาท

14,800.00 บาท

3930100733979 ไซน์ แอนด์ พริ้นท์ 14,800.00บล็อกตัวอักษรหรือตัวเลข(60.11.13.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930100733979 ไซน์ แอนด์ พริ้นท์ 641114352181 020/2565 24/11/2564 14,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64117438148

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ภาคเรียนที่  ๒ / ๒๕๖๔ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,246.80 บาท

29,246.80 บาท

0994000593155 สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด 29,246.80
อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ(42.23.18.00 )จัดซื้ออาหารเสริม

(นม)       ภาคเรียนที่ 2 / ๒๕๖4   ประจำเดือน ธ.ค.64
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000593155 สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด 641114383381 021/2565 24/11/2564 29,246.80 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64117500918

ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,300.00 บาท

7,300.00 บาท

0933560001317 สากลไฟฟ้า 7,300.00วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(39.12.17.00 )จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933560001317 สากลไฟฟ้า 641114408833 023/2565 30/11/2564 7,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64117028937

จ้างจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมกิจการประปา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3930100401216 นายกิตติชัย  อินริสพงศ์ 9,000.00
งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10 )จัดจ้างเหมาบริการ

ซ่อมแซมกิจการประปา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930100401216 นายกิตติชัย  อินริสพงศ์ 641114087011 011/2565 01/11/2564 9,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64117030122

จ้างบริการซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๑๖๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

6,000.00 บาท

3930500993676 ก้าวเจริญไดนาโมแอร์ 6,000.00บริการซ่อมแซมหรือทาสีตัวพาหนะ(78.18.01.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930500993676 ก้าวเจริญไดนาโมแอร์ 641114153801 016/2565 11/11/2564 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64117367894

จ้างจัดจ้างขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,200.00 บาท

19,200.00 บาท

5930190011486 นายนิตย์   นันทรัตน์ 19,200.00งานขุดลอกหรืองานขุดลอกทางน้ำ(72.14.12.06 )จัดจ้างขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5930190011486 นายนิตย์   นันทรัตน์ 641114302166 019/2565 23/11/2564 19,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64117032513

ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

0935561000545 เพ็ชรไพศาล ปิโตรเลียม จำกัด 4,155.40
น้ำมันเชื้อเพลิง(15.10.15.06 )จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน

พฤศจิกายน  ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0935561000545 เพ็ชรไพศาล ปิโตรเลียม จำกัด 641214084177 008/2564 01/11/2564 4,155.40 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


