
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

65087097975

ซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงานเทศบาลและอื่นๆ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,820.00 บาท

1,820.00 บาท

1431100066165 นางสาวบุษบา โฮงทอง 1,580.00น้ำถัง ๒๐ ลิตร1

1431100066165 นางสาวบุษบา โฮงทอง 240.00น้ำดื่มชนิดถ้วย2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1431100066165 นางสาวบุษบา โฮงทอง 650814084705 626/2565 01/07/2565 1,820.00 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

65077116913

ซื้อน้ำดื่มโครงการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล(กรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

280.00 บาท

280.00 บาท

3480800022361 ร้านไทยมิตร 240.00น้ำดื่ม1

3480800022361 ร้านไทยมิตร 20.00น้ำแข็ง2

3480800022361 ร้านไทยมิตร 20.00แก้วพลาสติก3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800022361 ร้านไทยมิตร 650714096142 625/2565 01/07/2565 280.00 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

65077140339

ซื้อวัสดุอื่น (งานโรงฆ่าสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

0105540018086 บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด 15,000.00

ตะขอแขวนถ่างขาสุกร BTS-๒ - ตะขอเกี่ยวทำด้วยสแตนเลส - มีตะขอแขวนคู่ -

ลูกล้อเคลื่อนที่มีลูกเดียว - ชุดเกาะราววิ่งทำด้วยสแตนเลส - สามารถรับน้ำหนักได้ไม่

น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105540018086
บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่

จำกัด
650714109643 634/2565 04/07/2565 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

65077139082

จ้างทำฝาบ่อพักถนนเลี่ยงเมือง(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

3480800034962 โรงกลึงพัฒนา 16,000.00
ฝาบ่อพักแบบตะแกรง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.28 เมตร ลึก 0.15 เมตร ตาม

แบบที่กำหนด พร้อมติดตั้ง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800034962 โรงกลึงพัฒนา 650714112457 638/2565 05/07/2565 16,000.00 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

65077201530

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้รายนางเปรมฤดี  เนียมจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,175.00 บาท

12,175.00 บาท

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 3,900.00สังกะสี 10 ฟุต1

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 950.00บานประตูไม้ยาง ขนาด 90 x 200 เซนติเมตร2

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 1,250.00วงกบไม้ ขนาด 90 x 200 เซนติเมตร3

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 200.00อุปกรณ์ประตู4

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 800.00บานหน้าต่างทึบ ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร5

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 1,250.00วงกบหน้าต่าง6

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 220.00อุปกรณ์หน้าต่าง7

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 2,720.00ไม้ ขนาด 1.5 x 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร8

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 160.00ปูนเสือ9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 225.00อิฐบล็อค10

3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 500.00แผ่นเรียบตราช้าง 60 x 2.40 เมตร11

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500659234 ลิ่มเชงฮวด 650714169948 640/2565 06/07/2565 12,175.00 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

65077171834

ซื้ออาหารว่างรับรองผู้เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลศรีสงครามสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,746.00 บาท

2,746.00 บาท

3480800022361 ร้านไทยมิตร 912.00กาแฟ 200 กรัม คู่1

3480800022361 ร้านไทยมิตร 420.00โอวัลติน 800 กรัม2

3480800022361 ร้านไทยมิตร 104.00น้ำตาล3

3480800022361 ร้านไทยมิตร 675.00ขนมปั4

3480800022361 ร้านไทยมิตร 560.00คอฟฟี่เมต 450 กรัม5

3480800022361 ร้านไทยมิตร 75.00นมข้น6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800022361 ร้านไทยมิตร 650714136555 639/2565 06/07/2565 2,746.00 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

65077509353

ซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา(งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,150.00 บาท

7,150.00 บาท

3480800022361 ร้านไทยมิตร 2,600.00เทียนพรรษาแกะลาย ขนาด 9 x 90 พร้อมขาตั้ง1

3480800022361 ร้านไทยมิตร 4,550.00สังฆทานผ้าอาบน้ำฝน2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800022361 ร้านไทยมิตร 650714405305 644/2565 07/07/2565 7,150.00 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

65077381069

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (เงินรับฝาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,402.00 บาท

3,402.00 บาท

1480800005338 นายเอกชัย อุ่นกลม 3,402.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมโครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล ๒๔ (บริเวณข้ามห้วยน้ำจั้น)

โดยหยอดยางรอยต่อ กว้างเฉลี่ย ๐.๐๐๕ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1480800005338 นายเอกชัย อุ่นกลม 650714325616 645/2565 07/07/2565 3,402.00 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

65087133784

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ นายอินเขียน บุญทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,698.00 บาท

13,698.00 บาท

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 4,368.00สังกะสี ๑๐ ฟุต1

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 4,160.00สังกะสี ๘ ฟุต2

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 1,140.00หลบอลูซิ่งค์ ๓.๑๐ เมตร3

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 800.00บานทึบ ๖๐x๑๐๐ เมตร4

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 1,250.00วงกบ ๖๐x๑๐ เมตร ๒ ช่อง5

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 140.00ตะปู ๒x๑๓6

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 140.00ตะปู ๔x๗7

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 220.00อุปกรณ์หน้าต่างสีขาว8

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 680.00ไม้ ๑ ๑/๒x๓x๔ เมตร9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 640.00เสื่อน้ำมัน10

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 160.00ปูนเสือ11

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 650814155813 649/2565 11/07/2565 13,698.00 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

65087133784

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ นายอินเขียน บุญทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,698.00 บาท

13,698.00 บาท

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 4,368.00สังกะสี ๑๐ ฟุต1

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 4,160.00สังกะสี ๘ ฟุต2

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 1,140.00หลบอลูซิ่งค์ ๓.๑๐ เมตร3

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 800.00บานทึบ ๖๐x๑๐๐ เมตร4

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 1,250.00วงกบ ๖๐x๑๐ เมตร ๒ ช่อง5

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 140.00ตะปู ๒x๑๓6

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 140.00ตะปู ๔x๗7

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 220.00อุปกรณ์หน้าต่างสีขาว8

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 680.00ไม้ ๑ ๑/๒x๓x๔ เมตร9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 640.00เสื่อน้ำมัน10

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 160.00ปูนเสือ11

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 650814155813 649/2565 11/07/2565 13,698.00 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

65087172850

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ นายเฉลิมพล สีลาลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,648.00 บาท

11,648.00 บาท

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 4,368.00สังกะสี ๑๒ ฟุต1

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 5,850.00สังกะสี ๙ ฟุต2

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 140.00ตะปู ๕ x ๕3

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 140.00ตะปู ๔ x ๗4

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 450.00ตะปูสังกะสี5

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 560.00ค้อนตี6

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 140.00ตะปู ๓ x ๑๐7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 650814150096 648/2565 11/07/2565 11,648.00 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

65087133784

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ นายอินเขียน บุญทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,698.00 บาท

13,698.00 บาท

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 4,368.00สังกะสี ๑๐ ฟุต1

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 4,160.00สังกะสี ๘ ฟุต2

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 1,140.00หลบอลูซิ่งค์ ๓.๑๐ เมตร3

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 800.00บานทึบ ๖๐x๑๐๐ เมตร4

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 1,250.00วงกบ ๖๐x๑๐ เมตร ๒ ช่อง5

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 140.00ตะปู ๒x๑๓6

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 140.00ตะปู ๔x๗7

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 220.00อุปกรณ์หน้าต่างสีขาว8

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 680.00ไม้ ๑ ๑/๒x๓x๔ เมตร9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 640.00เสื่อน้ำมัน10

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 160.00ปูนเสือ11

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด 650814155813 649/2565 11/07/2565 13,698.00 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

65087127525

ซื้อน้ำดื่มงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

975.00 บาท

975.00 บาท

1431100066165 นางสาวบุษบา โฮงทอง 800.00น้ำถ้วย1

1431100066165 นางสาวบุษบา โฮงทอง 175.00น้ำแข็ง2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1431100066165 นางสาวบุษบา โฮงทอง 650814106128 653/2565 11/07/2565 975.00 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

65077444676

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,150.00 บาท

3,150.00 บาท

3480800037953 นางสาวแจ่มใส สาเคดา 3,150.00ไม้ยูคา ขนาดยาว ๖ เมตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800037953 นางสาวแจ่มใส สาเคดา 650714361822 652/2565 11/07/2565 3,150.00 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

65077444676

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,150.00 บาท

3,150.00 บาท

3480800037953 นางสาวแจ่มใส สาเคดา 3,150.00ไม้ยูคา ขนาดยาว ๖ เมตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800037953 นางสาวแจ่มใส สาเคดา 650714361822 652/2565 11/07/2565 3,150.00 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

65077303969

จ้างเหมาทำความสะอาดโรงผลิตเนื้อสุกร (งานโรงฆ่าสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

3480800039158 นางสาวดาวัลย์ สุรินทร์ 600.00ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงผลิตเนื้อสุกร (วันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๕)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800039158 นางสาวดาวัลย์ สุรินทร์ 650714290567 650/2565 11/07/2565 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

65077201661

ซื้ออาหารและอาหารว่างโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารผลิตภัณฑ์ในตลาดนัดวันพระ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

780.00 บาท

780.00 บาท

3480800045140 บีบี โภชนา 585.00กระเพรารวม-ไข่ดาว1

3480800045140 บีบี โภชนา 195.00กาแฟ-น้ำดื่ม-ขนม2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800045140 บีบี โภชนา 650714178773 651/2565 11/07/2565 780.00 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

65087102269

ซื้อวัสดุโครงการลูกเสือจิ๋ว (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,660.00 บาท

1,660.00 บาท

3480800031351 ร้านศรีสงครามศึกษาภัณฑ์ 300.00โฟม1

3480800031351 ร้านศรีสงครามศึกษาภัณฑ์ 360.00สีน้ำขนาดกลาง2

3480800031351 ร้านศรีสงครามศึกษาภัณฑ์ 50.00ดินสอพอง3

3480800031351 ร้านศรีสงครามศึกษาภัณฑ์ 200.00แปรง/พู่กัน4

3480800031351 ร้านศรีสงครามศึกษาภัณฑ์ 50.00สีผสมอาหาร5

3480800031351 ร้านศรีสงครามศึกษาภัณฑ์ 100.00เชือกผ้าร่ม6

3480800031351 ร้านศรีสงครามศึกษาภัณฑ์ 60.00ลวด7

3480800031351 ร้านศรีสงครามศึกษาภัณฑ์ 50.00ตะปู8

3480800031351 ร้านศรีสงครามศึกษาภัณฑ์ 140.00ไม้ไผ่9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3480800031351 ร้านศรีสงครามศึกษาภัณฑ์ 350.00ฟางก้อน10

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800031351 ร้านศรีสงครามศึกษาภัณฑ์ 650814095108 654/2565 20/07/2565 1,660.00 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

65087049150

ซื้อน้ำดื่มโครงการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

280.00 บาท

280.00 บาท

3480800022361 ร้านไทยมิตร 240.00น้ำอัดลม1

3480800022361 ร้านไทยมิตร 20.00น้ำแข็ง2

3480800022361 ร้านไทยมิตร 20.00แก้วพลาสติกใส3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800022361 ร้านไทยมิตร 650814041345 655/2565 20/07/2565 280.00 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

65087008616

จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400.00 บาท

400.00 บาท

1489900092991 ปาณามา ครีเอท 400.00ป้ายไวนิล โครงการกิจกรรม 5 ส ขนาด 200 x 100 เซนติเมตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1489900092991 ปาณามา ครีเอท 650814009914 656/2565 20/07/2565 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

65087008616

จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400.00 บาท

400.00 บาท

1489900092991 ปาณามา ครีเอท 400.00ป้ายไวนิล โครงการกิจกรรม 5 ส ขนาด 200 x 100 เซนติเมตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1489900092991 ปาณามา ครีเอท 650814009914 656/2565 20/07/2565 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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม

65077448858

ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,000.00 บาท

19,000.00 บาท

0105552012118 บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 1,640.00หนังสือเตรียมความพร้อม คณิตศาสตร์ 11

0105552012118 บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 1,640.00หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 2 -3 ปี (ฺBS)2

0105552012118 บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 1,640.00หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 2-3 ปี (ฺBS)3

0105552012118 บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 1,640.00หนังสือธรรมชาติรอบตัว 2 - 3 ปี (BS)4

0105552012118 บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 1,640.00หนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก  2-3 ปี (BS)5

0105552012118 บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 2,160.00หนังสือเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ 16

0105552012118 บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 2,160.00หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 17

0105552012118 บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 2,160.00หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 18

0105552012118 บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 2,160.00หนังสือธรรมชาติรอบตัว9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0105552012118 บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 2,160.00หนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 110

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105552012118
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้

(สสร.) จำกัด
650714369544 10/2565 20/07/2565 19,000.00 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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม

65077493191

ซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,732.00 บาท

87,732.00 บาท

0485561000906 บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 87,732.00
โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรี

สงคราม ประจำปีการศึกษา 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0485561000906 บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 650714392120 11/2565 21/07/2565 87,732.00 ส่งงานตามกำหนด 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

65087120506

ซื้อขนมและอาหารว่างโครงการลูกเสือจิ๋ว (งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,340.00 บาท

3,340.00 บาท

5480800030611 รุ่งเรืองทรัพย์พาณิชย์ 440.00ขนมปี๊บเล็กไส้ครีม1

5480800030611 รุ่งเรืองทรัพย์พาณิชย์ 440.00ขนมปี๊บเล็กไส้สัปรด2

5480800030611 รุ่งเรืองทรัพย์พาณิชย์ 2,460.00อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5480800030611 รุ่งเรืองทรัพย์พาณิชย์ 650814104978 660/2565 25/07/2565 3,340.00 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

65087111760

ซื้อน้ำดื่มโครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อปวงชนชาวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

195.00 บาท

195.00 บาท

1431100066165 นางสาวบุษบา โฮงทอง 160.00น้ำถ้วย1

1431100066165 นางสาวบุษบา โฮงทอง 35.00น้ำแข็ง2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1431100066165 นางสาวบุษบา โฮงทอง 650814091061 657/2565 25/07/2565 195.00 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

65087020555

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เงินรับผาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,500.00 บาท

8,500.00 บาท

0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 6,000.00เครื่องเครื่องวัดอุณภูมิ MAXKIN K3 พร้อมขาตั้ง1

0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 2,500.00เครื่องวัดอุณภูมิพร้อมที่จ่ายเจลอัฒโนมัติ MAXKIN HAK9PRO พร้อมขาตั้ง2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 650814017398 658/2565 25/07/2565 8,500.00 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

65087014984

ซื้อวัสดุโครงการหนึ่งคนหนึ่งฝนหนึ่งต้นเพื่อปวงชนชาวไทย (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,260.00 บาท

1,260.00 บาท

3480800075774 นาง เกษมณี มลที 600.00ปุ๋ยคอก1

3480800075774 นาง เกษมณี มลที 660.00ต้นทองอุไร2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800075774 นาง เกษมณี มลที 650814014539 659/2565 25/07/2565 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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม

65087165602

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำเดือน สิงหาคม  2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,428.00 บาท

43,428.00 บาท

3120600353749 สมรักษ์ ศรีวังไสย 43,428.00ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120600353749 สมรักษ์ ศรีวังไสย 650814135554 12/2565 27/07/2565 43,428.00 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

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

65087061800

จ้างเหมาทำความสะอาดโรงผลิตเนื้อสุกร (งานโรงฆ่าสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

3480800039158 นางสาวดาวัลย์ สุรินทร์ 600.00ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงผลิตเนื้อสุกร (วันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๕)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480800039158 นางสาวดาวัลย์ สุรินทร์ 650814076160 662/2565 27/07/2565 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

65087081074

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,200.00 บาท

4,200.00 บาท

5480800003761 โรงกลึง ช. เจริญการช่าง 1,200.00รถบรรทุกทั่วไป ทะเบียน 80-4498 นพ เซื่อมตัดฝาท้ายพร้อมเปลี่ยนบานพับ1

5480800003761 โรงกลึง ช. เจริญการช่าง 3,000.00
รถกระเช้าทะเบียน 80-7797 นพ เปลี่ยนซีลปากกระบอกไฮดรอลิคขาเครน 2 ข้าง

พร้อมค่าบริการ
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5480800003761 โรงกลึง ช. เจริญการช่าง 650814068455 665/2565 27/07/2565 4,200.00 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

65087038093

จ้างจัดทำเล่มธรรมนูญสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,500.00 บาท

4,500.00 บาท

3479900220464 โรงพิมพ์สกลนครการพิมพ์ 4,500.00จ้างเหมาจัดทำเล่มธรรนูญสุขภาพ พ.ศ. 25601

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3479900220464 โรงพิมพ์สกลนครการพิมพ์ 650814034581 661/2565 27/07/2565 4,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


