


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017518235

ซื้ออาหารและอาหารว่างโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารผลิตภัณฑ์ในตลาดนัดวันพระ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3480800045140 บีบี โภชนา 450.00กระเพราปลาหมึก-ไข่ดาว

3480800045140 บีบี โภชนา 150.00กาแฟ-น้ำดื่ม-ขนม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800045140 บีบี โภชนา 640114445688 265/2564 26/01/2564 600.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017546396

ซื้อเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือหัวปั้ม 500 Ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3480800022361 ร้านไทยมิตร 1,000.00เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือหัวปั้ม 500 Ml

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800022361 ร้านไทยมิตร 640114440359 267/2564 26/01/2564 1,000.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017518235

ซื้ออาหารและอาหารว่างโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารผลิตภัณฑ์ในตลาดนัดวันพระ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3480800045140 บีบี โภชนา 450.00กระเพราปลาหมึก-ไข่ดาว

3480800045140 บีบี โภชนา 150.00กาแฟ-น้ำดื่ม-ขนม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800045140 บีบี โภชนา 640114445688 265/2564 26/01/2564 600.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017449295

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงผลิตเนื้อสุกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,782.80 บาท

87,782.80 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105540018086 บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด 87,782.80ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงผลิตเนื้อสุกร ดังนี้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105540018086 บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่

จำกัด

640114365576 259/2564 25/01/2564 87,782.80 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017459548

จ้างภาพประบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,500.00 บาท

3,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3471100036416 ร้านพงเจริญการช่าง 3,500.00

ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

รัชกาลที่ 10 คู่สมเด็จพระราชินี ขนาด 224 x 485 ซ.ม.

พร้อมติดตั้ง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3471100036416 ร้านพงเจริญการช่าง 640114372136 260/2564 25/01/2564 3,500.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017481341

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,765.00 บาท

15,765.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 120.00เหล็กกล่องเหลี่ยม 3 หุนเต็ม

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 700.00เหล็กกล่องเหลี่ยม 1 x 1 นิ้ว หนา

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 5,500.00เหล็กกล่องเหลี่ยม 1 x  1 นิ้ว ชุบ

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 400.00เหล็กกล่องเหลี่ยม 1 x  2 นิ้ว ชุบ

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 400.00ลวดเชื่อม

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 125.00น๊อตดำ 2 1/2 หุน 5 นิ้ว

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 125.00น๊อตดำ 2 1/2 หุน 2 นิ้ว

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 50.00แหวน 2 1/2 หุน 2 นิ้ว

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 60.00ใบตัดเหล็ก A

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 150.00ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 240.00สีสเปรย์บรอน

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 5,500.00ไม้อัด 10 มิล

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 1,650.00สีน้ำมัน IBC 877

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 65.00สีสเปรย์ 242

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 130.00ปูนเสือ Super

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 400.00ทินเนอร์

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 150.00เกลียวดำ 1 นิ้ว

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 640114398468 258/2564 25/01/2564 15,765.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017513749

ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สิน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

840.00 บาท

840.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 840.00น้ำมัน 4T ฮอนด้า 1 ลิตร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 640114413257 261/2564 25/01/2564 840.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017536310

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,570.00 บาท

9,570.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3480800022361 ร้านไทยมิตร 2,760.00กระดาษชำระม้วนใหญ่

3480800022361 ร้านไทยมิตร 4,500.00ไม้กวาดทางมะพร้าวยาว

3480800022361 ร้านไทยมิตร 2,310.00น้ำยาถูพื้น

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800022361 ร้านไทยมิตร 640114433524 262/2564 25/01/2564 9,570.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017417740

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,500.00 บาท

87,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3471100036416 ร้านพงเจริญการช่าง 87,500.00ถังขยะขนาด  120 ลิตร สีน้ำเงิน ฝาเรียบ มีล้อ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3471100036416 ร้านพงเจริญการช่าง 640114337427 255/2564 22/01/2564 87,500.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017532674

จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1480800098832 นครพนมอิงค์เจท สาขาศรีสงคราม 500.00ป้ายไวนิลโครงไม้ตั้งได้ ซอยตัน ขนาด ๑๐๐ x ๖๐ ซม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1480800098832 นครพนมอิงค์เจท สาขาศรีสงคราม 640114428859 256/2564 22/01/2564 500.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017385454

ซื้ออาหารเสริม(นม) งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

202,960.28 บาท

202,960.28 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0455535000091 บริษัท  ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์  จำกัด 202,960.28
อาหารเสริม(นม) รสจืด ตรานมโรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที่ (U.

H.T) บรรจุกล่อง ปริมาณบรรจุกล่องละ  200 มิลลิลิตร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0455535000091 บริษัท  ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์  จำกัด 640114321133 254/2564 21/01/2564 202,960.28 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017424162

ซื้ออาหารว่างรับรองบุคคลคณะบุคคล ในการมอบเงินช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,260.00 บาท

1,260.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3480800022361 ร้านไทยมิตร 228.00กาแฟ ๒๐๐ กรัมคู่

3480800022361 ร้านไทยมิตร 280.00โอวัลติน ๘๐๐ กรัม

3480800022361 ร้านไทยมิตร 52.00น้ำตาล

3480800022361 ร้านไทยมิตร 490.00ขนม

3480800022361 ร้านไทยมิตร 210.00คอฟฟี่เมต ๔๕๐ กรัม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800022361 ร้านไทยมิตร 640114342267 253/2564 21/01/2564 1,260.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017359297

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 6,000.00เจลแอลกอฮอล์ ๕ ลิตร (แบบเจล)

0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 4,000.00เจลแอลกอฮอล์ ๕ ลิตร (แบบน้ำ)

0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 5,000.00เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้ง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 640114293429 251/2564 19/01/2564 15,000.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017413004

จ้างบรรจุเคมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,800.00 บาท

10,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3470400072018 พาเจริญ 10,800.00จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3470400072018 พาเจริญ 640114334117 250/2564 19/01/2564 10,800.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017340555

ซื้อน้ำดื่มโครงการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250.00 บาท

250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3480800022361 ร้านไทยมิตร 210.00น้ำอัดลม

3480800022361 ร้านไทยมิตร 20.00น้ำแข็ง

3480800022361 ร้านไทยมิตร 20.00แก้วน้ำพลาสติกใส

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800022361 ร้านไทยมิตร 640114273819 245/2564 18/01/2564 250.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017355409

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(ปะยางรถบรรทุกขยะ 80-9799) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150.00 บาท

150.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3570100424457 นางปราณี  แก้ววงค์ 150.00ปะยาง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-9799 นพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570100424457 นางปราณี  แก้ววงค์ 640114287593 246/2564 18/01/2564 150.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017392358

จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,540.00 บาท

11,540.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3471100036416 ร้านพงเจริญการช่าง 11,000.00
ป้ายพลาสวูดฉลุ ๑๐ มิล ทับด้วยลามิเนตลายไม้ ทำเนียบ

นายกฯ ทำเนียบประธานสภาฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๓๒ ม.

3471100036416 ร้านพงเจริญการช่าง 540.00ป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๓.๐๐ ม. (พิธีมอบเงินช่วยเหลือ)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3471100036416 ร้านพงเจริญการช่าง 640114318173 247/2564 18/01/2564 11,540.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017504554

ซื้อวัสดุอื่นๆ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,945.00 บาท

1,945.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 1,160.00ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น (8.5)

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 100.00ปิดตาย 4 นิ้ว

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 200.00ข้อต่อตรง 4 นิ้ว

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 40.00ใบเลื่อยเหลืองใหญ่

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 95.00ก๊อก Sanwa 4 หุนธรรมดา

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 30.00ข้องอ 4 หุน

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 200.00ท่อ PVC 4 หุน

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 60.00ข้อต่อตรง 4 หุน

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 10.00สามทาง 4 หุน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 20.00เกลียวใน 4 หุน

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 30.00เทป A

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 640114411765 248/2564 18/01/2564 1,945.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017546198

ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,500.00 บาท

4,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3480800022361 ร้านไทยมิตร 1,000.00กระดาษทอง

3480800022361 ร้านไทยมิตร 525.00กาวลาเท็กซ์

3480800022361 ร้านไทยมิตร 1,200.00เชือกในล่อน

3480800022361 ร้านไทยมิตร 45.00เชือกใบลี

3480800022361 ร้านไทยมิตร 600.00โฟม ๒ นิ้ว

3480800022361 ร้านไทยมิตร 200.00ลวดเล็ก

3480800022361 ร้านไทยมิตร 40.00ริบบิ้นเส้นใหญ่

3480800022361 ร้านไทยมิตร 50.00ดอกริบบิ้นสำเร็จ

3480800022361 ร้านไทยมิตร 600.00เชือกแดง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3480800022361 ร้านไทยมิตร 240.00สีสเปรย์

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800022361 ร้านไทยมิตร 640114442051 244/2564 18/01/2564 4,500.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017301809

ซื้ออาหารว่างรับรองบุคคลคณะบุคคลในการมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๖๖๔ (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,190.00 บาท

1,190.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3480800022361 ร้านไทยมิตร 228.00กาแฟ ๒๐๐ กรัมคู่

3480800022361 ร้านไทยมิตร 280.00โอวัลติน ๘๐๐ กรัม

3480800022361 ร้านไทยมิตร 52.00น้ำตาล

3480800022361 ร้านไทยมิตร 490.00ขนม

3480800022361 ร้านไทยมิตร 140.00คอฟฟี่เมต ๔๕๐ กรัม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800022361 ร้านไทยมิตร 640114244210 239/2564 15/01/2564 1,190.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017314934

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

450.00 บาท

450.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3470400365244 ช่างกีอิเล็กทรอนิกส์ 450.00เปลี่ยนชุดป้องกันลำโพง ๑ ชุด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3470400365244 ช่างกีอิเล็กทรอนิกส์ 640114264853 240/2564 15/01/2564 450.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017235689

จ้างเสริมผิวจราจรถนนเทศบาล 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,953.00 บาท

25,953.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1480800042420 ร้านสิริทรัพย์ การค้า 25,500.00

เสริมผิจราจรถนนเทศบาล 2 โดย รื้อผิวคอนกรีตเดิมรวม

40 ตารางเมตร และเทคอนกรีตใหม่รวม 6 ลูกบาศก์เมตร

ตามจุดที่กำหนด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1480800042420 ร้านสิริทรัพย์ การค้า 640114211433 234/2564 14/01/2564 25,500.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017267373

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ อปพร. ทะเบียน บง-๙๑๘๔ นพ (งานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,430.00 บาท

1,430.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3480900291037 วิสุทธ์ไดนาโม 680.00ท่อน้ำล่าง

3480900291037 วิสุทธ์ไดนาโม 750.00เติมน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480900291037 วิสุทธ์ไดนาโม 640114219893 235/2564 14/01/2564 1,430.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017306715

จ้างทำป้ายไวนิลพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

900.00 บาท

900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1480800098832 นครพนมอิงค์เจท สาขาศรีสงคราม 900.00
ป้ายไวนิลพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ขนาด

กว้าง 1.50 เมตร ยาว 4 เมตร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1480800098832 นครพนมอิงค์เจท สาขาศรีสงคราม 640114248283 231/2564 12/01/2564 900.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017206032

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,230.00 บาท

25,230.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1480800091056 ร้านนันทิดาร้านค้า 25,230.00

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย -

เหรียญประจำตัวสัตว์ -ใบรับรองการฉีดวัคซีนโรค

พิษสุนัขบ้า - เข็มเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว - ไซริงค์พลาสติก

ขนาด 3 ซีซี.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1480800091056 ร้านนันทิดาร้านค้า 640114168416 227/2564 12/01/2564 25,230.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017218676

จ้างจัดทำสื่อเอกสารเผยแพร่ความรู้ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,400.00 บาท

2,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3480800389523 หงส์หยก แอนด์ ภูมิ ก๊อปปี้ 2,400.00ค่าจัดทำสื่อเอกสารเผยแพร่ความรู้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800389523 หงส์หยก แอนด์ ภูมิ ก๊อปปี้ 640114175091 229/2564 12/01/2564 2,400.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017218791

ซื้ออาหารและอาหารว่างรับรองโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3480800045140 บีบี โภชนา 1,000.00อาหารว่าง (กาแฟ+ขนม+น้ำดื่ม)

3480800045140 บีบี โภชนา 2,000.00อาหาร(กระเพราไข่เยี่ยวม้าหมูกรอบ+ไข่ดาว)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800045140 บีบี โภชนา 640114176807 230/2564 12/01/2564 3,000.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017218598

จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1480800098832 นครพนมอิงค์เจท สาขาศรีสงคราม 600.00
ป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า ขนาด 4 x 1 เมตร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1480800098832 นครพนมอิงค์เจท สาขาศรีสงคราม 640114180634 228/2564 12/01/2564 600.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017087464

ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) งวดเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

213,642.40 บาท

213,642.40 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0455535000091 บริษัท  ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์  จำกัด 213,642.40
อาหารเสริม(นม) ชนิด ยู เอซ ที(UHT) บรรจุกล่อง ขนาด

บรรจุกล่องละ 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0455535000091 บริษัท  ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์  จำกัด 640114117996 221/2564 08/01/2564 213,642.40 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017224205

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (งานบริหารงานคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1480400057284 ทรัพย์เจริญ 500.00ค่าซ่อมเก้าอี้สำนักงาน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1480400057284 ทรัพย์เจริญ 640114179434 222/2564 08/01/2564 500.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017149495

จ้างซ่อมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,600.00 บาท

3,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 2,400.00บริการซ่อมเครื่องสำรองไฟ รุ่น D 2000L

0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 1,200.00บริการซ่อมเครื่องสำรองไฟ รุ่น 850VA

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 640114121559 214/2564 05/01/2564 3,600.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017068253

จ้างบรรจุเคมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,600.00 บาท

9,600.00 บาท

3470400072018 พาเจริญ 9,600.00จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3470400072018 พาเจริญ 640114053923 208/2564 04/01/2564 9,600.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017063033

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (งานตลาดสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

3300800844108 นายไสว รักษากุล 1,000.00ค่าจ้างเหมาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800844108 นายไสว รักษากุล 640114052759 207/2564 04/01/2564 1,000.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017063033

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (งานตลาดสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300800844108 นายไสว รักษากุล 1,000.00ค่าจ้างเหมาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800844108 นายไสว รักษากุล 640114052759 207/2564 04/01/2564 1,000.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017113525

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,760.00 บาท

5,760.00 บาท

3489900228139 ร้านสุชาติสโตร์  2 5,760.00เจลแอลกอฮอล์ ๑ ลิตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3489900228139 ร้านสุชาติสโตร์  2 640114090411 210/2564 04/01/2564 5,760.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64017123541

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,800.00 บาท

5,800.00 บาท

3480800022361 ร้านไทยมิตร 5,800.00หน้ากากอนามัย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800022361 ร้านไทยมิตร 640114098152 209/2564 04/01/2564 5,800.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64027059122

ซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงานเทศบาลและอื่นๆ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,840.00 บาท

1,840.00 บาท

3330500193772 นางสาวสวิทย์ มะลิพันธ์ 1,840.00น้ำถัง ๒๐ ลิตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330500193772 นางสาวสวิทย์ มะลิพันธ์ 640214048847 211/2564 04/01/2564 1,840.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


