ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097068359

3. ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารว่างรับรองโครงการเสวนาสภากาแฟ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

3,900.00 บาท

5. ราคากลาง

3,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

โอวัลติน ๘๐๐ กรัม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

420.00

2

คอฟฟี่เมต ๔๕๐ กรัม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

420.00

3

กาแฟ ๔๐๐ กรัม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

960.00

4

ขนม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

2,100.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800022361 ร้านไทยมิตร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914058081

765/2564

01/09/2564

จำนวนเงิน
3,900.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097034973

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุอื่นๆ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

1,580.00 บาท

5. ราคากลาง

1,580.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

มิเตอร์ 15 (45) มิตซูบิชิ

0473560003314

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์อิเลคทริค สกลนคร

1,500.00

2

แผง PVC 3x10 ลีเทค

0473560003314

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์อิเลคทริค สกลนคร

80.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

1

0473560003314

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์อิเลคทริค
สกลนคร

640914031192

766/2564

01/09/2564

จำนวนเงิน
1,580.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097128178

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

1,200.00 บาท

5. ราคากลาง

1,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

ปูนเสือ super

3100500659234

ร้านลิ่มเชงฮวด

750.00

2

กุญแจมาสเตอร์คีย์

3100500659234

ร้านลิ่มเชงฮวด

450.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914111820

769/2564

02/09/2564

จำนวนเงิน
1,200.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097251203

3. ชื่อโครงการ

จ้างบำรุงรักษาและซ่่อมแซมทรัพย์สิน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

1,300.00 บาท

5. ราคากลาง

1,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เครื่องปรับอากาศ รหัส 402-49-0012 ซ่อมรางน้ำรั่ว พร้อมล้างทำความสะอาดเต็ม
ระบบ พร้อมเติมนำ้ยาทำความเย็น(แอร์แขวน ขนาด 24000 บีทียู)

1489900234477

รายชื่อผู้เสนอราคา
ไทยพิพัฒน์

ราคาที่เสนอ
1,300.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
1489900234477 ไทยพิพัฒน์

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914211175

772/2564

03/09/2564

จำนวนเงิน
1,300.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097194925

3. ชื่อโครงการ

จ้างทำความสะอาดโรงผลิตเนื้อสุกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

600.00 บาท

5. ราคากลาง

600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงผลิตเนื้อสุกร

3480800039158

รายชื่อผู้เสนอราคา
นางสาวดาวัลย์ สุรินทร์

ราคาที่เสนอ
600.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

3480800039158 นางสาวดาวัลย์ สุรินทร์

640914163543

779/2564

03/09/2564

จำนวนเงิน
600.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097159749

3. ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารและอาหารว่างโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารผลิตภัณฑ์ในตลาดนัดวันพระ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

600.00 บาท

5. ราคากลาง

600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

กระเพราเครื่องในไก่-ไข่ดาว

3480800045140

บีบี โภชนา

450.00

2

กาแฟ-น้ำดื่ม-ขนม

3480800045140

บีบี โภชนา

150.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800045140 บีบี โภชนา

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914135204

773/2564

03/09/2564

จำนวนเงิน
600.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64087295745

3. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก(การ์ดเรล) บริเวณท่อลอดเหลี่ยมห้วยน้ำจั้นซอยเทศบาล ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

272,400.00 บาท

5. ราคากลาง

272,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

โครงการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก(การ์ดเรล) บริเวณท่อลอดเหลี่ยมห้วยน้ำจั้นซอย
เทศบาล 24 ปริมาณงานโดยสังเขป ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก(การ์ดเรล) ความยาวรวม
106.00 เมตร

0485561000370

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

บริษัท วี แอนด์ เอ็น คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

269,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0485561000370

ชื่อผู้ขาย
บริษัท วี แอนด์ เอ็น คอนสตรัคชั่น
เซอร์วิส จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640922005311

11/2564

08/09/2564

จำนวนเงิน
269,500.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097120618

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สิน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

1,110.00 บาท

5. ราคากลาง

1,110.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

น้ำมัน 2T ไดเกียว 0.5 ลิตร

3100500659234

ร้านลิ่มเชงฮวด

300.00

2

ตะใบกลมใหญ่

3100500659234

ร้านลิ่มเชงฮวด

160.00

3

ข้อต่อโซ๋ 404

3100500659234

ร้านลิ่มเชงฮวด

100.00

4

น้ำมันไฮดรอลิค

3100500659234

ร้านลิ่มเชงฮวด

550.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914101481

778/2564

03/09/2564

จำนวนเงิน
1,110.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097088606

3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(งานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

12,739.00 บาท

5. ราคากลาง

12,739.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

เครื่องบันทึกขนาด 16 ช่องแบบไอพีHikvision DS7616 NI

3479900064250

นาย อธิภัทร ใจดี/ ร้านไอที คนเมือง

5,800.00

2

ฮาร์ดดิสก์ 2 TB

3479900064250

นาย อธิภัทร ใจดี/ ร้านไอที คนเมือง

1,739.00

3

Media converter

3479900064250

นาย อธิภัทร ใจดี/ ร้านไอที คนเมือง

2,000.00

4

ค่าแรงเปลี่ยน Media converter

3479900064250

นาย อธิภัทร ใจดี/ ร้านไอที คนเมือง

1,200.00

5

ค่าบริการ Set ระบบ

3479900064250

นาย อธิภัทร ใจดี/ ร้านไอที คนเมือง

2,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3479900064250 นาย อธิภัทร ใจดี/ ร้านไอที คนเมือง

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914076792

777/2564

03/09/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

12,739.00 ส่งงานตามกำหนด

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097082180

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

43,750.00 บาท

5. ราคากลาง

43,750.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร สีน้ำเงินฝาเรียบ มีล้อ

0473550000169

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

ราคาที่เสนอ
43,750.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0473550000169

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ด
เวอร์ไทซิ่ง

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914069171

775/2564

03/09/2564

จำนวนเงิน
43,750.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097072593

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สินโรงสัตว์(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

41,933.30 บาท

5. ราคากลาง

41,933.30 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

ซิลิโคนระบายน้ำทิ้ง ขนาด 180 x 230 มม.

0105540018086

บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

952.30

2

น้ำมันถ่ายเทความร้อน

0105540018086

บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

21,400.00

3

ใบปั่นขน OFM 2

0105540018086

บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

4,173.00

4

ผ้าใบคลุมของ (24.14.15.06 )

0105540018086

บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

15,408.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

1

0105540018086

บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่
จำกัด

640914062696

776/2564

03/09/2564

จำนวนเงิน
41,933.30

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097068124

3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

40,000.00 บาท

5. ราคากลาง

40,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางพร้อมปรับเกรด ตามจุดที่กำหนด ดังนี้

5480800003761

รายชื่อผู้เสนอราคา
ช.ก่อสร้าง

ราคาที่เสนอ
40,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
5480800003761 ช.ก่อสร้าง

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914058876

774/2564

03/09/2564

จำนวนเงิน
40,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097253980

3. ชื่อโครงการ

จ้างเครื่องจักรกล (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

9,000.00 บาท

5. ราคากลาง

9,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรเกรดเกลี่ยบริเวณไหล่ถนน หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗

3480800020350

รายชื่อผู้เสนอราคา
นายขันธิรา วันทา

ราคาที่เสนอ
9,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3480800020350 นายขันธิรา วันทา

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914214067

784/2564

06/09/2564

จำนวนเงิน
9,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097210379

3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้ออาหาร อาหารว่างรับรอง โครงการเมืองน่าอยู่คู่บ้านสะอาด โครงการย่อยสนับสนุนการจัดการขยะในชุมชน (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริหารจัดการขยะในชุมชน)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,450.00 บาท

5. ราคากลาง

2,450.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

กระเพราหมูกรอบ

3480800045140

บีบี โภชนา

1,400.00

2

โอวัลติน + น้ำดื่ม + ขนม (เช้า-บ่าย)

3480800045140

บีบี โภชนา

1,050.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800045140 บีบี โภชนา

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914183133

783/2564

06/09/2564

จำนวนเงิน
2,450.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097200105

3. ชื่อโครงการ

ซื้อน้ำดื่มโครงการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

250.00 บาท

5. ราคากลาง

250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

น้ำอัดลม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

210.00

2

น้ำแข็ง

3480800022361

ร้านไทยมิตร

20.00

3

แก้วพลาสติกใส

3480800022361

ร้านไทยมิตร

20.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800022361 ร้านไทยมิตร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914168417

782/2564

06/09/2564

จำนวนเงิน
250.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097234800

3. ชื่อโครงการ

จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

16,325.00 บาท

5. ราคากลาง

16,325.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

ป้ายแผ่นเหล็กติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สนามฟุตซอลหญ้าเทียม พร้อมเสา ขนาด
๖๐x๑๕๐ ซม.

0473550000169

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

6,500.00

2

ป้ายอะคลิลิกติดสติ๊กเกอร์ สนามกีฬาต้านยาเสพติด ขนาด ๔๐x๘๐ ซม.

0473550000169

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

850.00

3

ป้ายอะคลิลิกติดสติ๊กเกอร์ ที่จอดรถจักรยานยนต์ ขนาด ๓๐x๖๐ ซม.

0473550000169

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

550.00

4

ป้ายอะคลิลิกติดสติีกเกอร์ ห้ามสูบบหรี่ ขนาด ๒๐x๔๕ ซม.

0473550000169

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

300.00

5

ป้ายอะคลิลิกติดสติ๊กเกอร์ ข้อปฏิบัติ ขนาด ๑๐๐x๑๒๕ ซม.

0473550000169

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

3,125.00

6

ป้ายไวท์บอร์ด อัตราค่าบริการ ขนาด ๘๐x๑๐๐ ซม.

0473550000169

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

1,500.00

7

ป้ายไวท์บอร์ด ตารางการใช้สนามฟุตซอล ขนาด ๙๐x๑๕๐ ซม.

0473550000169

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

3,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0473550000169

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ด
เวอร์ไทซิ่ง

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914206246

791/2564

07/09/2564

จำนวนเงิน
16,325.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097213921

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุเกี่ยวกับกิจการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

5,100.00 บาท

5. ราคากลาง

5,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

แบตเตอรี่สัญญานไฟกระพริบ DJW6-7

0473560003314

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์อิเลคทริค สกลนคร

5,100.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

1

0473560003314

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์อิเลคทริค
สกลนคร

640914182771

790/2564

07/09/2564

จำนวนเงิน
5,100.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097209171

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานไฟฟ้าถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

47,400.00 บาท

5. ราคากลาง

47,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

โคมถนนหลังเต่าหลอดโซเดียม 250 W พร้อมขา ขนาด 1.5 เมตร (หนา)

0473560003314

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์อิเลคทริค สกลนคร

47,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

1

0473560003314

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์อิเลคทริค
สกลนคร

640914175924

789/2564

07/09/2564

จำนวนเงิน
47,400.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097335224

3. ชื่อโครงการ

จ้างจ้างเหมาติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

7,200.00 บาท

5. ราคากลาง

7,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1

รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ในการติดตั้ง

1489900234477

รายชื่อผู้เสนอราคา
ไทยพิพัฒน์

ราคาที่เสนอ
7,200.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
1489900234477 ไทยพิพัฒน์

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914284432

797/2564

09/09/2564

จำนวนเงิน
7,200.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097388459

3. ชื่อโครงการ

จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

2,200.00 บาท

5. ราคากลาง

2,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

สติ๊กเกอร์ติดฟูก คณะผู้บริหารเทศบาล ขนาด ๙๗x๑๙๒ ซม.

1489900092991

ปาฌามาครีเอท

1,000.00

2

สติ๊กเกอร์ติดฟูก ทำเนียบบุคลากรเทศบาล ขนาด ๑๑๐x๒๒๘ ซม.

1489900092991

ปาฌามาครีเอท

1,200.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

1489900092991 ปาฌามาครีเอท

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914316798

805/2564

10/09/2564

จำนวนเงิน
2,200.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097382275

3. ชื่อโครงการ

จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (งานตลาดสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

500.00 บาท

5. ราคากลาง

500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ป้ายไวนิล ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับดี
มาก (ปี่ที่ ๔) ขนาด ๒๕๐x๑๒๐ ซม.

1489900092991

รายชื่อผู้เสนอราคา
ปาฌามาครีเอท

ราคาที่เสนอ
500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

1489900092991 ปาฌามาครีเอท

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914311829

804/2564

10/09/2564

จำนวนเงิน
500.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097363203

3. ชื่อโครงการ

จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

850.00 บาท

5. ราคากลาง

850.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ป้ายไวนิลกรอบไม้ ป้องกันโควิด ขนาด 1.00 x 1.50 ม.

0473550000169

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

ราคาที่เสนอ
850.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0473550000169

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ด
เวอร์ไทซิ่ง

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914302879

798/2564

10/09/2564

จำนวนเงิน
850.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097366873

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

4,000.00 บาท

5. ราคากลาง

4,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ๔,๘๐๐ ml (น้ำ)

3480800022361

ร้านไทยมิตร

1,000.00

2

เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ๔,๘๐๐ ml (เจล)

3480800022361

ร้านไทยมิตร

3,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800022361 ร้านไทยมิตร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914302975

802/2564

10/09/2564

จำนวนเงิน
4,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097366873

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

4,000.00 บาท

5. ราคากลาง

4,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ๔,๘๐๐ ml (น้ำ)

3480800022361

ร้านไทยมิตร

1,000.00

2

เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ๔,๘๐๐ ml (เจล)

3480800022361

ร้านไทยมิตร

3,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800022361 ร้านไทยมิตร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914302975

802/2564

10/09/2564

จำนวนเงิน
4,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097344364

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

2,880.00 บาท

5. ราคากลาง

2,880.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

ผงซักฟอก

3480800022361

ร้านไทยมิตร

1,170.00

2

น้ำยาล้างจาน

3480800022361

ร้านไทยมิตร

1,710.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800022361 ร้านไทยมิตร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914284369

803/2564

10/09/2564

จำนวนเงิน
2,880.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097293918

3. ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารว่างต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

575.00 บาท

5. ราคากลาง

575.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

กาแฟ+โอวัลติน+น้ำเปล่า

3480800045140

รายชื่อผู้เสนอราคา
บีบี โภชนา

ราคาที่เสนอ
575.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800045140 บีบี โภชนา

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914271564

800/2564

10/09/2564

จำนวนเงิน
575.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097058493

3. ชื่อโครงการ

จ้างปรับปรุงผิวจราจรบริเวณท่อลอดเหลี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

46,000.00 บาท

5. ราคากลาง

45,951.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1

รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณท่อลอดเหลี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยโคน โดย ก่อสร้างผิวจราจร
ขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
103.60 ตารางเมตร

3470100209468

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้าน วรรษพลการค้า

ราคาที่เสนอ
45,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3470100209468 ร้าน วรรษพลการค้า

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640922014107

12/2564

13/09/2564

จำนวนเงิน
45,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097376196

3. ชื่อโครงการ

จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

2,016.00 บาท

5. ราคากลาง

2,016.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ป้ายไวนิลกรอบไม้ ขออภัยในความไม่สะดวก ขนาด 120 x 240 ซม.

0473550000169

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

ราคาที่เสนอ
2,016.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0473550000169

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ด
เวอร์ไทซิ่ง

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914313418

808/2564

13/09/2564

จำนวนเงิน
2,016.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097432970

3. ชื่อโครงการ

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-๒๙๖๑ นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

6,513.95 บาท

5. ราคากลาง

6,513.95 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

- ตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง

0485557000263

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท โตโยต้า เจริญศรี จำกัด

ราคาที่เสนอ
6,513.95

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0485557000263 บริษัท โตโยต้า เจริญศรี จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914347951

814/2564

14/09/2564

จำนวนเงิน
6,513.95

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097488133

3. ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารว่างรับรองการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

1,272.00 บาท

5. ราคากลาง

1,272.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

น้ำสิงห์ ๖๐๐ มล.

3480800022361

ร้านไทยมิตร

180.00

2

ขนม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

600.00

3

คอฟฟี่เมต ๔๕๐ กรัม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

140.00

4

กาแฟ ๒๐๐ กรัม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

145.00

5

ลูกอม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

60.00

6

โอวัลติน

3480800022361

ร้านไทยมิตร

147.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800022361 ร้านไทยมิตร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914396407

816/2564

15/09/2564

จำนวนเงิน
1,272.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097460473

3. ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารว่างรับรองการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

420.00 บาท

5. ราคากลาง

420.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

น้ำดื่มสิงห์ 600 มิลลิลิตร

3480800022361

ร้านไทยมิตร

120.00

2

ขนม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

180.00

3

กาแฟ 3 in 1 (27 ซอง)

3480800022361

ร้านไทยมิตร

120.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800022361 ร้านไทยมิตร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914366847

815/2564

15/09/2564

จำนวนเงิน
420.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097479516

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุซ่อมถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

1,390.00 บาท

5. ราคากลาง

1,390.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ยางมะตอยชนิดต้มพร้อมถังเดอะเซเว่ ขนาด 20 KG

3470100209468

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้าน วรรษพลการค้า

ราคาที่เสนอ
1,390.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3470100209468 ร้าน วรรษพลการค้า

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914383619

818/2564

16/09/2564

จำนวนเงิน
1,390.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097437395

3. ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารเสริม(นม) ปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

365,569.36 บาท

5. ราคากลาง

365,569.36 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

อาหารเสริม(นม) ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิด ยู.เอช.ที. (U.H.T.) บรรจุกล่อง ขนาด
บรรจุกล่องละ 200 มิลลิลิตร

0455535000091

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ จำกัด

ราคาที่เสนอ
365,569.36

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0455535000091 บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914359982

817/2564

16/09/2564

จำนวนเงิน
365,569.36

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097437395

3. ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารเสริม(นม) ปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

365,569.36 บาท

5. ราคากลาง

365,569.36 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

อาหารเสริม(นม) ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิด ยู.เอช.ที. (U.H.T.) บรรจุกล่อง ขนาด
บรรจุกล่องละ 200 มิลลิลิตร

0455535000091

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ จำกัด

ราคาที่เสนอ
365,569.36

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0455535000091 บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914359982

817/2564

16/09/2564

จำนวนเงิน
365,569.36

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097584595

3. ชื่อโครงการ

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารงานคลัง (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

9,000.00 บาท

5. ราคากลาง

9,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก

0475560000911

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ราชาเครื่องเรือน (1998) จำกัด

ราคาที่เสนอ
9,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0475560000911

ชื่อผู้ขาย
บริษัท ราชาเครื่องเรือน (1998)
จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914468129

822/2564

17/09/2564

จำนวนเงิน
9,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097558756

3. ชื่อโครงการ

ซื้อไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

77,000.00 บาท

5. ราคากลาง

77,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์หลอด LED ๒๓๐ ดวง เสาขนาด ๒ นิ้ว สูง
๒.๕ เมตร พร้อมติดตั้ง

3470400072018

รายชื่อผู้เสนอราคา
พาเจริญ

ราคาที่เสนอ
77,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3470400072018 พาเจริญ

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914447258

824/2564

17/09/2564

จำนวนเงิน
77,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097550623

3. ชื่อโครงการ

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ตู้ล็อกเกอร์แลล 18 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

17,300.00 บาท

5. ราคากลาง

17,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ตู้ล็อกเกอร์ แลล 18 ช่อง

0475560000911

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ราชาเครื่องเรือน (1998) จำกัด

ราคาที่เสนอ
17,300.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0475560000911

ชื่อผู้ขาย
บริษัท ราชาเครื่องเรือน (1998)
จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914444970

822/2564

17/09/2564

จำนวนเงิน
17,300.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097545397

3. ชื่อโครงการ

ซื้อกระจกนูนส่องทางแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

25,000.00 บาท

5. ราคากลาง

25,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1

รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

กระจกนูนชนิดโพลีคาร์บอเนตส่องทางแยก ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมเสาขนาด ๒ นิ้ว สูง
๒.๕ เมตร พร้อมติดตั้ง

3470400072018

รายชื่อผู้เสนอราคา
พาเจริญ

ราคาที่เสนอ
25,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3470400072018 พาเจริญ

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914439263

823/2564

17/09/2564

จำนวนเงิน
25,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097505683

3. ชื่อโครงการ

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(เก้าอี้ม้านั่ง 6 ขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

6,400.00 บาท

5. ราคากลาง

6,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เก้าอี้ม้านั่ง 6 ขา

0475560000911

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ราชาเครื่องเรือน (1998) จำกัด

ราคาที่เสนอ
6,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0475560000911

ชื่อผู้ขาย
บริษัท ราชาเครื่องเรือน (1998)
จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914435519

820/2564

17/09/2564

จำนวนเงิน
6,400.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097499813

3. ชื่อโครงการ

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

11,100.00 บาท

5. ราคากลาง

11,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อน

0475560000911

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ราชาเครื่องเรือน (1998) จำกัด

ราคาที่เสนอ
11,100.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0475560000911

ชื่อผู้ขาย
บริษัท ราชาเครื่องเรือน (1998)
จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914400416

819/2564

17/09/2564

จำนวนเงิน
11,100.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097744934

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สิน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

1,495.00 บาท

5. ราคากลาง

1,495.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

พุกเหล็ก ๕/๑๖ (๑๐๐๐ ตัว)

3100500659234

ร้านลิ่มเชงฮวด

1,000.00

2

สีเสปรย์

3100500659234

ร้านลิ่มเชงฮวด

195.00

3

น้ำมันเครื่องเบนซิน (๑ ลิตร)

3100500659234

ร้านลิ่มเชงฮวด

300.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914601755

827/2564

20/09/2564

จำนวนเงิน
1,495.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097736996

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุอื่นๆ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

1,410.00 บาท

5. ราคากลาง

1,410.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ

3100500659234

ร้านลิ่มเชงฮวด

450.00

2

สายน้ำดี ๘๐ ซม.

3100500659234

ร้านลิ่มเชงฮวด

360.00

3

ท่อน้ำทิ้ง PVC

3100500659234

ร้านลิ่มเชงฮวด

600.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914595493

828/2564

20/09/2564

จำนวนเงิน
1,410.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097580805

3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมหลังคาอาคารตลาดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

7,500.00 บาท

5. ราคากลาง

7,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซ่อมหลังคาอาคารตลาดสดโดยใช้เทปกาวกันน้ำปิดรอยรั่วหลังคาอาคารทั้งหลัง
ปริมาณงาน 1. วัสดุเทปกาวกันน้ำปิดรอยรั่วขนาด 10 ซม. x 5 ม. จำนวน ๑๐ ม้วน
2. ค่าแรงงาน 1 งาน

3480800508069

รายชื่อผู้เสนอราคา
นายศิริโชค รัตนะ

ราคาที่เสนอ
7,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3480800508069 นายศิริโชค รัตนะ

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914469619

830/2564

20/09/2564

จำนวนเงิน
7,500.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097584848

3. ชื่อโครงการ

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

5,500.00 บาท

5. ราคากลาง

5,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

พ่วงข้างรถจักรยานยนต์

3480800034962

รายชื่อผู้เสนอราคา
โรงกลึงพัฒนา

ราคาที่เสนอ
5,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800034962 โรงกลึงพัฒนา

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914470074

829/2564

20/09/2564

จำนวนเงิน
5,500.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097633456

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุศูนย์กีฬาเทศบาล (งานกีฬาและนันทนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

8,250.00 บาท

5. ราคากลาง

8,250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1

รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

นาฬิกาจับเวลา LED 4 หลัก ตัวเลขขนาด 5 นิ้ว เส้นคู่ พร้อมกระดิ่งและรีโมทไร้สาย

2430300002265

รายชื่อผู้เสนอราคา
รุ่งเรืองนาฬิกา

ราคาที่เสนอ
8,250.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

2430300002265 รุ่งเรืองนาฬิกา

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914510476

832/2564

21/09/2564

จำนวนเงิน
8,250.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097733976

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สิน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

1,900.00 บาท

5. ราคากลาง

1,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

ใบตัดหญ้า ๑๖

3100500659234

ร้านลิ่มเชงฮวด

1,600.00

2

น้ำมันเครื่อง ๔T ฮอนด้า ขนาด ๑ ลิตร

3100500659234

ร้านลิ่มเชงฮวด

300.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3100500659234 ร้านลิ่มเชงฮวด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914591134

836/2564

22/09/2564

จำนวนเงิน
1,900.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097589694

3. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการปรับปรุงพื้นระเบียงทางเดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

105,700.00 บาท

5. ราคากลาง

103,797.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1

รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ปรับปรุงระเบียงทางเดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ปริมาณงานโดยสังเขป รื้อ
ถอนพื้นปูกระเบื้องยาง ขนาดพื้นที่ 113 ตารางเมตร ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน
ขนาด 16x16นิ้วขนาดพื้นที่ 113 ตารางมตร

3480800271409

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้านมัลลิกาการค้า

ราคาที่เสนอ
103,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3480800271409 ร้านมัลลิกาการค้า

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640922040392

13/2564

27/09/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

103,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097634040

3. ชื่อโครงการ

ซื้อซื้ออาหารว่างประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

440.00 บาท

5. ราคากลาง

440.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

น้ำดื่มสิงห์ 600 มิลลิลิตร

3480800022361

ร้านไทยมิตร

120.00

2

ขนม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

320.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800022361 ร้านไทยมิตร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914514336

835/2564

22/09/2564

จำนวนเงิน
440.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097589694

3. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการปรับปรุงพื้นระเบียงทางเดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

105,700.00 บาท

5. ราคากลาง

103,797.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1

รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ปรับปรุงระเบียงทางเดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ปริมาณงานโดยสังเขป รื้อ
ถอนพื้นปูกระเบื้องยาง ขนาดพื้นที่ 113 ตารางเมตร ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน
ขนาด 16x16นิ้วขนาดพื้นที่ 113 ตารางมตร

3480800271409

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้านมัลลิกาการค้า

ราคาที่เสนอ
103,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3480800271409 ร้านมัลลิกาการค้า

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640922040392

13/2564

27/09/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

103,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097818245

3. ชื่อโครงการ

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (งานบริหารงานคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

200.00 บาท

5. ราคากลาง

200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ค่าบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon

1229900259382

รายชื่อผู้เสนอราคา
สมายล์ ไอที

ราคาที่เสนอ
200.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
1229900259382 สมายล์ ไอที

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914661234

844/2564

28/09/2564

จำนวนเงิน
200.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097803883

3. ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารว่างรับรองการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

1,477.00 บาท

5. ราคากลาง

1,477.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

น้ำสิงห์ ๖๐๐ มล.

3480800022361

ร้านไทยมิตร

180.00

2

ขนม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

600.00

3

คอฟฟี่เมต ๔๕๐ กรัม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

140.00

4

กาแฟ ๒๐๐ กรัม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

290.00

5

ลูกอม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

120.00

6

โอวัลติน

3480800022361

ร้านไทยมิตร

147.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800022361 ร้านไทยมิตร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914650794

843/2564

28/09/2564

จำนวนเงิน
1,477.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097821910

3. ชื่อโครงการ

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (งานบริหารงานคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

300.00 บาท

5. ราคากลาง

300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ค่าบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๑๒๒ (ลง Windows
ใหม่)

3480300518928

รายชื่อผู้เสนอราคา
นาง พรพรรณ แก้วพรม/ ร้านแมสส์

ราคาที่เสนอ
300.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3480300518928 นาง พรพรรณ แก้วพรม/ ร้านแมสส์

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914664396

845/2564

28/09/2564

จำนวนเงิน
300.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097812857

3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,300.00 บาท

5. ราคากลาง

13,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1

รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลศรีสงคราม ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ ประจำเดือน
ตุลาคม 2564

3120600353749

รายชื่อผู้เสนอราคา
สมรักษ์ ศรีวังไสย

ราคาที่เสนอ
13,300.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3120600353749 สมรักษ์ ศรีวังไสย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914660477

37/2564

29/09/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

13,300.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64097840820

3. ชื่อโครงการ

ซื้อน้ำดื่มโครงการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

250.00 บาท

5. ราคากลาง

250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

น้ำอัดลม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

210.00

2

น้ำแข็ง

3480800022361

ร้านไทยมิตร

20.00

3

แก้วพลาสติกใส

3480800022361

ร้านไทยมิตร

20.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800022361 ร้านไทยมิตร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640914678617

846/2564

29/09/2564

จำนวนเงิน
250.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

