
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087036675

ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,940.00 บาท

1,940.00 บาท

348080007577
4

นาง เกษมณี มลที 1,100.00ต้นชาฮกเกี้ยน1

348080007577
4

นาง เกษมณี มลที 300.00ต้นเข็มแดง2

348080007577
4

นาง เกษมณี มลที 300.00ดินปลูก3

348080007577
4

นาง เกษมณี มลที 240.00ปุ๋ยคอก4

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

75774
นาง เกษมณี มลที

64081403
1714

650/256
4

02/08/2
564

1,940.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087162459

จ้างขุดลอกรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,600.00 บาท

348080002035
0

นายขันธิรา  วันทา 25,000.00

ขุดลอกรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม
ดังนี้1.1 ถนนทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว
ลานปลา - หน้าธนาคารออมสิน(ฝั่งทิศเหนือ) ระยะ
ทาง 150 เมตร  หน้าป้ายอำเภอ - ป้อมตำรวจ(ฝั่งทิศ
ใต้) ระยะทาง 150 เมตร

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

20350
นายขันธิรา  วันทา

64081413
4179

656/256
4

03/08/2
564

25,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087373716

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานไฟฟ้าถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,200.00 บาท

17,200.00 บาท

047356000331
4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์อิเลคท
ริค สกลนคร

17,200.00หลอด LED T8 18W1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04735600

03314

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สมบูรณ์อิเลคทริค
สกลนคร

64081430
2465

663/256
4

04/08/2
564

17,200.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087118622

ซื้ออาหารว่างโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดสด เดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

348080004514
0

บีบี โภชนา 300.00น้ำกระเจี้ยบ  น้ำแข็ง1

348080004514
0

บีบี โภชนา 300.00ขนมกล้วยหอม2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

45140
บีบี โภชนา

64081410
4738

664/256
4

04/08/2
564

600.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087110528

ซื้ออาหารเสริม(นม) งวดเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

233,028.18 บาท

233,028.18 บาท

045553500009
1

บริษัท  ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์  จำกัด 233,028.18
อาหารเสริม(นม) ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิด ยูเอช
ที (U.H.T) บรรจุกล่อง ขนาดบรรจุกล่องละ 200
มิลลิลิตร

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04555350

00091
บริษัท  ทุ่งกุลาแดรี่
ฟูดส์  จำกัด

64081409
1314

665/256
4

04/08/2
564

233,028.1
8

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087346215

ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,580.00 บาท

3,580.00 บาท

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 3,580.00ถุงมืออนามัย1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

22361
ร้านไทยมิตร

64081428
1854

669/256
4

05/08/2
564

3,580.00
ส่งงานตาม

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087165000

จ้างเครื่องจักรกล (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00 บาท

1,500.00 บาท

348080002035
0

นายขันธิรา วันทา 1,500.00จ้างเหมาเครื่องจักรปรับพื้นที่ทางไปชลประทาน1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

20350
นายขันธิรา วันทา

64081413
7996

668/256
4

05/08/2
564

1,500.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087220172

ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,400.00 บาท

21,400.00 บาท

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 5,350.00แบบฝึกสำหรับเด็กปฐมวัย หนูน้อยเก่งคัด  ก ข ค1

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 5,350.00แบบฝึกสำหรับเด็กปฐมวัย หนูน้อยเก่งคัด  A B C2

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 5,350.00แบบฝึกสำหรับเด็กปฐมวัย หนูน้อยเก่งคัด a b c3

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 5,350.00
แบบฝึกสำหรับเด็กปฐมวัย หนูน้อยเก่งคัด ตัวเลขอาร
บิก - ไทย

4

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04855610

00906
บริษัท นวภัทร สเต
ชั่นเนอรี่ จำกัด

64081418
2121

34/2564
06/08/2

564
21,400.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087208601

ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,400.00 บาท

21,400.00 บาท

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 5,350.00แบบฝึกสำหรับเด็กปฐมวัย หนูน้อยเก่งคัด ก ข ค1

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 5,350.00แบบฝึกสำหรับเด็กปฐมวัย หนูน้อยเก่งคัด A B C2

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 5,350.00แบบฝึกสำหรับเด็กปฐมวัย หนูน้อยเก่งคัด a b c3

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 5,350.00
แบบฝึกสำหรับเด็กปฐมวัย หนูน้อยเก่งคัด ตัวเลขอาร
บิท - ไทย

4

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04855610

00906
บริษัท นวภัทร สเต
ชั่นเนอรี่ จำกัด

64081417
2238

34/2564
06/08/2

564
21,400.00

ส่งงานตาม
กำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087129222

จ้างทำความสะอาดโรงผลิตเนื้อสุกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

348080003915
8

นางสาวดาวัลย์ สุรินทร์ 600.00ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงผลิตเนื้อสุกร1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

39158
นางสาวดาวัลย์ สุรินทร์

64081410
5238

674/256
4

06/08/2
564

600.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087122543

ซื้ออาหารและอาหารว่างโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารผลิตภัณฑ์ในตลาดนัดวันพระ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

348080004514
0

บีบี โภชนา 450.00พะแนงหมู-ไข่ดาว1

348080004514
0

บีบี โภชนา 150.00กาแฟ-น้ำดื่ม-ขนม2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

45140
บีบี โภชนา

64081410
3881

673/256
4

06/08/2
564

600.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087387861

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

310.00 บาท

310.00 บาท

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 180.00โฟม ขนาด ๑ นิ้ว1

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 130.00สีสเปรย์2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

22361
ร้านไทยมิตร

64081431
3628

686/256
4

10/08/2
564

310.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087224068

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

480946400000
2

ปฎิรูปคอนกรีต 7,000.00เสาไฟฟ้าอัดแรง ยาว ๙ เมตร1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
48094640

00002
ปฎิรูปคอนกรีต

64081419
6675

680/256
4

10/08/2
564

7,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087190333

ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,900.00 บาท

8,900.00 บาท

048353700001
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 8,900.00ตลับหมึก HP 93A ดำ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04835370

00011
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ
ล้อมเทคนิค

64081415
5852

681/256
4

10/08/2
564

8,900.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087257117

ซื้อน้ำดื่มโครงการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250.00 บาท

250.00 บาท

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 210.00น้ำอัดลม1

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 20.00น้ำแข็ง2

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 20.00แก้วน้ำพลาสติก3

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

22361
ร้านไทยมิตร

64081421
2176

693/256
4

11/08/2
564

250.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087220221

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,000.00 บาท

28,000.00 บาท

347040007201
8

พาเจริญ 21,000.00
สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบสีแดง ขนาด ๒.๕ นิ้ว
ยาว ๒๐ เมตร

1

347040007201
8

พาเจริญ 7,000.00
สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบสีแดง ขนาด ๒๕ นิ้ว ยาว
๑๐ เมตร

2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34704000

72018
พาเจริญ

64081418
0820

691/256
4

11/08/2
564

28,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087217885

จ้างฝังกลบหลุมขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,600.00 บาท

17,600.00 บาท

548080000376
1

ซ.ก่อสร้าง 17,600.00ค่าจ้างแม็คโครเกลี่ยกลบหลุมขยะ ๑ ครั้ง1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
54808000

03761
ซ.ก่อสร้าง

64081417
8818

692/256
4

11/08/2
564

17,600.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087311487

ซื้ออาหารว่างรับรองการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,392.00 บาท

1,392.00 บาท

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 240.00น้ำสิงห์ ๖๐๐ มล.1

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 600.00ขนม2

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 140.00คอฟฟี่เมต ๔๕๐ กรัม3

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 145.00กาแฟ ๒๐๐ กรัม4

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 120.00ลูกอม5

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 147.00โอวัลติน6

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

22361
ร้านไทยมิตร

64081425
8138

696/256
4

13/08/2
564

1,392.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087302147

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (งานตลาดสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,700.00 บาท

1,700.00 บาท

347040036524
4

ช่างกีอิเล็กทรอนิกส์ 1,700.00
ค่าจ้างซ่อมโทรทัศน์เปลี่ยนหลอด LED ๔๘ หลอด
ขนาด ๔๐ นิ้ว (กล้องวงจรปิด)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34704003

65244
ช่างกีอิเล็กทรอนิกส์

64081425
2623

695/256
4

13/08/2
564

1,700.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087355791

ซื้อวัสดุบำรุงรักษาทรัพย์สิน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

047356000195
8

หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า สกลนคร 600.00สายปั้มลม 1/4 นิ้ว สีดำ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04735600

01958
หจก.ขอนแก่นการ
ไฟฟ้า สกลนคร

64081429
2112

704/256
4

16/08/2
564

600.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087340535

ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,750.00 บาท

7,750.00 บาท

048353700001
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 4,200.00ตลับหมึก HP 955XL สีเหลือง,แดง,ฟ้า1

048353700001
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 350.00หมึกเติม BROTHER BTD60 BK2

048353700001
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 3,200.00ตลับหมึกเทียบเท่า HP 285A3

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04835370

00011
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ
ล้อมเทคนิค

64081427
7659

703/256
4

16/08/2
564

7,750.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087199377

จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักซอยเทศบาล 14 (ต่อจากโครงการเดิมถึงห้วยน้ำจั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

224,240.00 บาท

224,239.34 บาท

347010020946
8

ร้าน วรรษพลการค้า 224,000.00

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยเทศบาล
๒๔(ต่อจากโครงการเดิมถึงห้วยน้ำจั้น) ปริมาณงาน
วางท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ Dia. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๕๙
ท่อน พร้อมบ่อพักสำหรับท่อ ค.ส.ล. Dia. ๐.๖๐ ม.
ขนาด ๑.๓๐ x ๑.๑๐ ม

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34701002

09468
ร้าน วรรษพลการค้า

64082201
8536

06/2564
24/08/2

564
224,000.0

0
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087294965

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เงินรับฝาก สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00 บาท

11,000.00 บาท

048353700001
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 11,000.00เจลแอลกอฮอล์ ๕ ลิตร (แบบเจล)1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04835370

00011
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ
ล้อมเทคนิค

64081424
0677

701/256
4

16/08/2
564

11,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087501270

ซื้อวัสดุซ่อมถนนคอนกรีต/ลาดยาง (งานไฟฟ้าถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,800.00 บาท

29,800.00 บาท

347010020946
8

ร้าน วรรษพลการค้า 29,800.00ยางมะตอยสำเร็จรูป (20 กก.)1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34701002

09468
ร้าน วรรษพลการค้า

64081441
3986

708/256
4

17/08/2
564

29,800.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087413674

ทำวัสดุโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พระภิกษุ สามเฌรและแม่ชี (กิจกรรมเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงาน)

1,200.00 บาท

1,200.00 บาท

348080038952
3

หงส์หยก แอนด์ ภูมิ ก๊อปปี้ 1,200.00ค่าวัสดุในการดำเนินงาน1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808003

89523
หงส์หยก แอนด์ ภูมิ
ก๊อปปี้

64081433
5532

717/256
4

18/08/2
564

1,200.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087399539

ซื้ออาหารและอาหารว่างผู้แทนโยมอุปัฎฐากโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พระภิกษุ สามเฌรและแม่ชี (กิจกรรมเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงาน)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,260.00 บาท

1,260.00 บาท

348080004514
0

บีบี โภชนา 700.00ผัดเปรี้ยวหวาน-ไข่ต้ม1

348080004514
0

บีบี โภชนา 560.00โอวัลติน-น้ำดื่ม-ขนม (เช้า-บ่าย)2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

45140
บีบี โภชนา

64081433
1509

715/256
4

18/08/2
564

1,260.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087392001

ซื้ออาหารและอาหารว่างคณะทำงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พระภิกษุ สามเฌรและแม่ชี (กิจกรรมเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงาน)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,800.00 บาท

1,800.00 บาท

348080004514
0

บีบี โภชนา 1,000.00ผัดเปรี้ยวหวาน-ไข่ต้ม1

348080004514
0

บีบี โภชนา 800.00กาแฟ-น้ำดื่ม-ขนม (เช้า-บ่าย)2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

45140
บีบี โภชนา

64081432
9839

716/256
4

18/08/2
564

1,800.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087217574

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 7/3(ข้างบ้านอาจารย์วิชาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

288,970.00 บาท

288,946.00 บาท

348080053612
7

ศิริศักดิ์ การค้า 288,000.00

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 7/3
(ข้างบ้านอาจารย์วิชาญ) ปริมาณงานโดยสังเขป
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.40 ม. ลีึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร ฝาราง ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อย
กว่า 80 เมตร

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808005

36127
ศิริศักดิ์ การค้า

64082201
9980

08/2564
24/08/2

564
288,000.0

0
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087222587

จ้างโครงการขยายถนนและก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 10 (ถนนข้างวัดศรีสมบูรณ์ด้านทิศตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

477,840.00 บาท

477,840.00 บาท

348080053612
7

ศิริศักดิ์ การค้า 477,000.00
โครงการขยายถนนและก่อสร้างรางระบายน้ำถนน
เทศบาล 10 (ถนนข้างวัดศรีสมบูรณ์ด้านทิศ
ตะวันออก)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808005

36127
ศิริศักดิ์ การค้า

64082201
8737

07/2564
24/08/2

564
477,000.0

0
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64077477187

จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำปากทางถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมกับท่อระบายน้ำทางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,400.00 บาท

16,400.00 บาท

347010020946
8

ร้าน วรรษพลการค้า 16,400.00
วางท่อระบายน้ำถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมกับท่อระบายน้ำ
ทางหลวง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34701002

09468
ร้าน วรรษพลการค้า

64082202
0723

09/2564
25/08/2

564
16,400.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087494157

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

260.00 บาท

260.00 บาท

310090543692
3

หมีน้อยคาร์แคร์ 60.00
ตรวจสภาพรถเพื่อต่อทะเบียน รถจักรยานยนต์
ทะเบียน กพธ-140 นพ

1

310090543692
3

หมีน้อยคาร์แคร์ 200.00
ตรวจสภาพรถเพื่อต่อทะเบียน รถยนต์ อปพร.
ทะเบียน บง 9184 นพ

2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
31009054

36923
หมีน้อยคาร์แคร์

64081440
4797

728/256
4

20/08/2
564

260.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087467541

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,800.00 บาท

39,800.00 บาท

348080024842
3

ร้านอาเซียนแอร์ 39,800.00
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู
ระบบ Inverter มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และระบบ
ฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808002

48423
ร้านอาเซียนแอร์

64081438
3182

726/256
4

20/08/2
564

39,800.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087459259

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-๒๙๖๑ นพ (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

048354900008
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการยาง
ออโต้เซอร์วิส

5,000.00ยางรองแท่นเครื่องหน้าพร้อมประกอบ ซ้าย-ขวา1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04835490

00088

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สยามการยาง ออโต้
เซอร์วิส

64081437
5914

725/256
4

20/08/2
564

5,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087451759

ซื้ออาหารและอาหารว่างโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารผลิตภัณฑ์ในตลาดนัดวันพระ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

348080004514
0

บีบี โภชนา 450.00กระเพราปลาหมึก-ไข่ดาว1

348080004514
0

บีบี โภชนา 150.00กาแฟ-น้ำดื่ม-ขนม2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

45140
บีบี โภชนา

64081437
1696

727/256
4

20/08/2
564

600.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087609627

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน(งานตลาดสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

347990006425
0

นาย อธิภัทร ใจดี/ ร้านไอที
คนเมือง

3,200.00เปลี่ยนอะแดปเตอร์กล้องวงจรปิดพร้อมค่าแรง1

347990006425
0

นาย อธิภัทร ใจดี/ ร้านไอที
คนเมือง

500.00เปลี่ยน BNC พร้อมค่าแรง2

347990006425
0

นาย อธิภัทร ใจดี/ ร้านไอที
คนเมือง

1,300.00เปลียนแบตเตอรี่ UPS3

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34799000

64250
นาย อธิภัทร ใจดี/
ร้านไอที คนเมือง

64081452
1697

736/256
4

23/08/2
564

5,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087556704

ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,200.00 บาท

3,200.00 บาท

048353700001
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 3,200.00ตลับหมึกเทียบเท่า HP 285A1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04835370

00011
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ
ล้อมเทคนิค

64081445
6020

735/256
4

23/08/2
564

3,200.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087540533

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๗๐๑ นพ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100.00 บาท

100.00 บาท

357010042445
7

นางปราณี แก้ววงค์ 100.00ค่าบริการเปลี่ยนล้ออะไหล่1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35701004

24457
นางปราณี แก้ววงค์

64081444
4257

734/256
4

23/08/2
564

100.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087678834

ซื้อวัสดุในการดำเนินการศูนย์กีฬาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,615.00 บาท

5,615.00 บาท

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 3,850.00ฟุตบอล เบอร์ 5 มิกกาช่า1

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 450.00สีทาภายนอกสิขาว2

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 750.00สีน้ำพลาสติก สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน3

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 90.00ลูกกลิ้งทาสี 10 นิ้ว4

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 50.00แปรงทาสี 3 นิ้ว5

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 70.00แปรงทาสี 4 นิ้ว6

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 30.00พู่กันแบน No. 107

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 35.00พู่กันแบน No. 128

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 50.00พู่กันแบน No. 169

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 55.00พู่กันแบน No. 1810

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 65.00พู่กันแบน No. 2011

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 120.00พู่กันแบน No. 2412

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04855610

00906
บริษัท นวภัทร สเต
ชั่นเนอรี่ จำกัด

64081456
4726

741/256
4

24/08/2
564

5,615.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087670513

ซื้อวัสดุในการดำเนินการศูนย์กีฬาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,400.00 บาท

2,400.00 บาท

047356300099
5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารายณ์
ซุปเปอร์ สปอร์ต

2,400.00เสื้อเอี๊ยม1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04735630

00995

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
นารายณ์ ซุปเปอร์
สปอร์ต

64081455
2947

742/256
4

24/08/2
564

2,400.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087592002

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กพธ-๗๗๑ นพ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

380.00 บาท

380.00 บาท

348080002013
9

แจ๊คไรเดอร์ 380.00ค่าบริการเปลี่ยนยางนอก (ล้อหลัง)1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

20139
แจ๊คไรเดอร์

64081448
7314

740/256
4

24/08/2
564

380.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087537650

ซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

119,799.00 บาท

119,799.00 บาท

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 119,799.00
โครงการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและ
วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ศรีสงคราม ประจำปีการศึกษา 2564

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04855610

00906
บริษัท นวภัทร สเต
ชั่นเนอรี่ จำกัด

64081444
3242

35/2564
24/08/2

564
119,799.0

0
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087537650

ซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

119,799.00 บาท

119,799.00 บาท

048556100090
6

บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 119,799.00
โครงการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและ
วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ศรีสงคราม ประจำปีการศึกษา 2564

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04855610

00906
บริษัท นวภัทร สเต
ชั่นเนอรี่ จำกัด

64081444
3242

35/2564
24/08/2

564
119,799.0

0
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087573019

ซื้อน้ำดื่มโครงการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250.00 บาท

250.00 บาท

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 210.00น้ำอัดลม1

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 20.00น้ำแข็ง2

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 20.00แก้วพลาสติกใส3

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

22361
ร้านไทยมิตร

64081448
3887

744/256
4

25/08/2
564

250.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64097137103

ซื้ออาหารว่างโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดสดประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

348080004514
0

บีบี โภชนา 300.00น้ำมะตูม+น้ำแข็ง1

348080004514
0

บีบี โภชนา 300.00ขนมชีฟฟ่อนใบเตย2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

45140
บีบี โภชนา

64091411
9105

758/256
4

31/08/2
564

600.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64097034145

ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

420.00 บาท

420.00 บาท

148010010142
3

ร้านดลใจอาร์ต นครพนม 300.00ตรายางเทศบาล ชนิดหมึกในตัว1

148010010142
3

ร้านดลใจอาร์ต นครพนม 120.00ตรายางชนิดหมึกในตัว2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
14801001

01423
ร้านดลใจอาร์ต
นครพนม

64091402
9832

760/256
4

31/08/2
564

420.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64097016029

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,800.00 บาท

2,800.00 บาท

048353700001
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 1,400.00
ค่าบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon รุ่น MF-
4412 รหัสครุภัณฑ์ 48-7550018

1

048353700001
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 1,400.00
ค่าบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon รุ่น MF-
4412 รหัสครุภัณฑ์ 48-7550019

2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
04835370

00011
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ
ล้อมเทคนิค

64091401
4637

761/256
4

31/08/2
564

2,800.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64097010249

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,800.00 บาท

3,800.00 บาท

348090010902
6

ปฎิรูปคอนกรีต 3,800.00
คอนกรีตผสมเสร็จ (ใช้ปรับปรุงสนามฟุตซอ
ลหญ้าเทียมและถนนหลังโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรี
สงคราม)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34809001

09026
ปฎิรูปคอนกรีต

64091401
1506

759/256
4

31/08/2
564

3,800.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

64087688706

ซื้ออาหารว่างโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดสดประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 300.00น้ำมะตูม+น้ำแข็ง1

348080002236
1

ร้านไทยมิตร 300.00ขนมชีฟฟ่อนใบเตย2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34808000

22361
ร้านไทยมิตร

64091400
3547

758/256
4

31/08/2
564

600.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


