ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037585103

3. ชื่อโครงการ

ซื้อน้ำดื่มโครงการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนเมษายน 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

640314484888

399/2564

31/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

250.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037554305

3. ชื่อโครงการ

จ้างประกอบอาหารว่าง รับรองคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

5,400.00 บาท

5. ราคากลาง

5,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

อาหารว่าง ภาคเย็น

3120600353749

สมรักษ์ ศรีวังไสย

2,400.00

2

ข้าวต้มหมูทรงเครื่อง (หม้อเบอร์ ๕๐)

3120600353749

สมรักษ์ ศรีวังไสย

3,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3120600353749 สมรักษ์ ศรีวังไสย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314462468

390/2564

26/03/2564

จำนวนเงิน
5,400.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037597636

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุซ่อมทรัพย์สิน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

750.00 บาท

5. ราคากลาง

750.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

สีน้ำมันสีขาว

3100500659234

ลิ่มเชงฮวด

550.00

2

ทินเนอร์

3100500659234

ลิ่มเชงฮวด

200.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3100500659234 ลิ่มเชงฮวด

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640414001721

387/2564

25/03/2564

จำนวนเงิน
750.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037449905

3. ชื่อโครงการ

จ้างประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวัน รับรองอบรมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

10,200.00 บาท

5. ราคากลาง

10,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

อาหารว่าง ภาคเช้า

3120600353749

สมรักษ์ ศรีวังไสย

2,400.00

2

อาหารว่าง ภาคบ่าย

3120600353749

สมรักษ์ ศรีวังไสย

2,400.00

3

ข้าวกล่องหมูผัดพริกแกง+ไข่ดาว

3120600353749

สมรักษ์ ศรีวังไสย

5,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3120600353749 สมรักษ์ ศรีวังไสย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314380129

374/2564

22/03/2564

จำนวนเงิน
10,200.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037458771

3. ชื่อโครงการ

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๘๔๓ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

900.00 บาท

5. ราคากลาง

900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

เปลี่ยนขั้วไฟท้ายและไฟเลี้ยว

3480900291037

วิสุทธ์ไดนาโม

450.00

2

เปลี่ยนขั้วไฟหน้า

3480900291037

วิสุทธ์ไดนาโม

150.00

3

เปลี่ยนหัวชาร์จแบต

3480900291037

วิสุทธ์ไดนาโม

100.00

4

เปลี่ยนฟิวส์หลอดและเช็คระบบไฟชาร์จ

3480900291037

วิสุทธ์ไดนาโม

200.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480900291037 วิสุทธ์ไดนาโม

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314384938

375/2564

22/03/2564

จำนวนเงิน
900.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037500175

3. ชื่อโครงการ

จ้างทำป้ายไวนิลใช้ในการดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

4,104.00 บาท

5. ราคากลาง

4,104.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ป้ายไวนิลตารางคะแนนการเลือกตั้ง ขนาด ๓๖๐ x ๗๖๐ ซม.

0473550000169

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

ราคาที่เสนอ
4,104.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0473550000169

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ด
เวอร์ไทซิ่ง

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314419082

376/2564

22/03/2564

จำนวนเงิน
4,104.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037433851

3. ชื่อโครงการ

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (งานโรงฆ่าสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

2,200.00 บาท

5. ราคากลาง

2,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

แบตเตอรี่ S550

3480900291037

วิสุทธ์ไดนาโม

2,100.00

2

ขั้วแบตเตอรี่

3480900291037

วิสุทธ์ไดนาโม

100.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480900291037 วิสุทธ์ไดนาโม

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314363697

370/2564

19/03/2564

จำนวนเงิน
2,200.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037324344

3. ชื่อโครงการ

ซื้อน้ำดื่มโครงการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนมีนาคม 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

640314272486

361/2564

17/03/2564

จำนวนเงิน
250.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037338751

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุใช้ในการดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

7,002.00 บาท

5. ราคากลาง

7,002.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัสดุใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งจำนวน ๒๐ รายการ ตามเอกสารแนบ

0485561000906

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด

ราคาที่เสนอ
7,002.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0485561000906 บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314285668

362/2564

17/03/2564

จำนวนเงิน
7,002.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037344210

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุใช้ในการดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

2,535.00 บาท

5. ราคากลาง

2,535.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

ถุงพลาสติกใสขนาด ๒๐ x ๓๐

3480800022361

ร้านไทยมิตร

200.00

2

ถุงพลาสติกใสขนาด ๑๖ x ๒๔

3480800022361

ร้านไทยมิตร

200.00

3

ถุงหิ้ว ๙ x ๑๘

3480800022361

ร้านไทยมิตร

75.00

4

ตระกร้าพลาสติก

3480800022361

ร้านไทยมิตร

1,980.00

5

ยางรัดของวงใหญ่

3480800022361

ร้านไทยมิตร

80.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800022361 ร้านไทยมิตร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314291918

363/2564

17/03/2564

จำนวนเงิน
2,535.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037348637

3. ชื่อโครงการ

จ้างลอกท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

15,000.00 บาท

5. ราคากลาง

15,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

ลอกท่อระบายน้ำถนนสำน้ำอูนฝั่งทางทิศเหนือ

3480800003943

นายคำไพ เมืองโคตร

7,000.00

2

ลอกท่อระบายน้ำถนนผดุงเมืองฝั่งทางทิศตะวันออก

3480800003943

นายคำไพ เมืองโคตร

8,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3480800003943 นายคำไพ เมืองโคตร

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314299557

364/2564

17/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

15,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037326485

3. ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

328,440.00 บาท

5. ราคากลาง

328,440.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

อาหารเสริม(นม) ตรานมโรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที. (U.H.T.) รสจืด แบบบรรจุกล่อง
ขนาดบรรจุกล่องละ ๒๐๐ มิลลิลิตร

0455535000091

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ จำกัด

ราคาที่เสนอ
328,440.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0455535000091 บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314303798

360/2564

17/03/2564

จำนวนเงิน
328,440.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037446208

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุใช้ในการดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

4,942.00 บาท

5. ราคากลาง

4,942.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

ตระกร้าพลาสติก (ใหญ่)

3480800022361

ร้านไทยมิตร

1,782.00

2

ถุงหิ้ว 15 x 30

3480800022361

ร้านไทยมิตร

140.00

3

ถ่าน ขนาด AA

3480800022361

ร้านไทยมิตร

540.00

4

ถ่าน ขนาด AAA

3480800022361

ร้านไทยมิตร

480.00

5

แถบกั้นพลาสติก

3480800022361

ร้านไทยมิตร

2,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800022361 ร้านไทยมิตร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314374342

365/2564

17/03/2564

จำนวนเงิน
4,942.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64047003033

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุซ่อมทรัพย์สิน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

7,320.00 บาท

5. ราคากลาง

7,320.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

แผ่นอลูซิงค์ 0.20 ตรง 3.10 เมตร

3100500659234

ลิ่มเชงฮวด

3,220.00

2

แผ่นอลูซิงค์ 0.20 หลบ 2.10 เมตร

3100500659234

ลิ่มเชงฮวด

3,200.00

3

น๊อตไม้อลูซิงค์

3100500659234

ลิ่มเชงฮวด

900.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3100500659234 ลิ่มเชงฮวด

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640414005050

366/2564

17/03/2564

จำนวนเงิน
7,320.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037264392

3. ชื่อโครงการ

จ้างทำป้ายเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

2,592.00 บาท

5. ราคากลาง

2,592.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ป้ายไวนิลหน่วยเลือกตั้ง ขนาด 80 x 240 เซนติเมตร

0473550000169

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

ราคาที่เสนอ
2,592.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0473550000169

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ด
เวอร์ไทซิ่ง

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314225864

350/2564

15/03/2564

จำนวนเงิน
2,592.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037291610

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

14,150.00 บาท

5. ราคากลาง

14,150.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

ตลับหมึก HP 955 XL K

0483537000011

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค

1,900.00

2

ตลับหมึก HP 955 XL C

0483537000011

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค

4,200.00

3

ตลับหมึก HP 955 XL M

0483537000011

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค

4,200.00

4

ตลับหมึก HP 955 XL Y

0483537000011

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค

2,800.00

5

หมึก Canon 790 สีดำ

0483537000011

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค

350.00

6

หมึก Canon 790 สีเหลือง

0483537000011

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค

350.00

7

หมึก Canon 790 สีแดง

0483537000011

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค

350.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314248637

351/2564

15/03/2564

จำนวนเงิน
14,150.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037522621

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

7,517.00 บาท

5. ราคากลาง

7,517.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

กระดาษต่อเนื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

0105562044012

บริษัท เสด็จเตี่ย ให้โชค จำกัด

1,960.00

2

กระดาษต่อเนื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิฯ

0105562044012

บริษัท เสด็จเตี่ย ให้โชค จำกัด

1,165.00

3

กระดาษต่อเนื่องประกาศกำหนดหน่วย

0105562044012

บริษัท เสด็จเตี่ย ให้โชค จำกัด

952.00

4

กระดาษต่อเนื่องใบแรก-ใบท้ายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

0105562044012

บริษัท เสด็จเตี่ย ให้โชค จำกัด

950.00

5

กระดาษต่อเนื่องใบแรก-ใบท้ายบัญชีรายชื่อเสียสิทธิเลือกตั้ง

0105562044012

บริษัท เสด็จเตี่ย ให้โชค จำกัด

1,050.00

6

กระดาษต่อเนื่องหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

0105562044012

บริษัท เสด็จเตี่ย ให้โชค จำกัด

1,440.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0105562044012 บริษัท เสด็จเตี่ย ให้โชค จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314436356

352/2564

15/03/2564

จำนวนเงิน
7,517.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037234733

3. ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารและอาหารว่างโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารผลิตภัณฑ์ในตลาดนัดวันพระ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

600.00 บาท

5. ราคากลาง

600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

ข้าวผัดพริกแกงหมูกรอบ-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

640314199145

344/2564

12/03/2564

จำนวนเงิน
600.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037237971

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

10,996.00 บาท

5. ราคากลาง

10,996.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

ผงชักฟอก

3480800022361

ร้านไทยมิตร

3,120.00

2

น้ำยาล้างจาน

3480800022361

ร้านไทยมิตร

1,710.00

3

น้ำยาถูพื้น 5,000 มิลลิลิตร

3480800022361

ร้านไทยมิตร

770.00

4

น้ำยาล้างห้องน้ำ 900 มิลลิลิตร

3480800022361

ร้านไทยมิตร

1,656.00

5

สบู่เหลวล้างมือ

3480800022361

ร้านไทยมิตร

1,540.00

6

สายยางน้ำ 6 หุนใส (20 ก.ก.)

3480800022361

ร้านไทยมิตร

2,200.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800022361 ร้านไทยมิตร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314207350

346/2564

12/03/2564

จำนวนเงิน
10,996.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037350703

3. ชื่อโครงการ

จ้างทำตรายาง (ค่าใข้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

300.00 บาท

5. ราคากลาง

300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ตรายางประจำหน่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลศรีสงคราม

1480100101423

รายชื่อผู้เสนอราคา
ดลใจอาร์ตนครพนม

ราคาที่เสนอ
300.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

1480100101423 ดลใจอาร์ตนครพนม

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314294639

347/2564

12/03/2564

จำนวนเงิน
300.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037265521

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุช่วยเหลือดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

6,000.00 บาท

5. ราคากลาง

6,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เจลแอลกอฮอล์ ๕ ลิตร (แบบเจล)

0483537000011

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค

ราคาที่เสนอ
6,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314229983

342/2564

11/03/2564

จำนวนเงิน
6,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037287777

3. ชื่อโครงการ

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-๒๙๖๑ นพ (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

8,200.00 บาท

5. ราคากลาง

8,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

น้ำมันเครื่องพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง

0483549000088

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการยาง ออโต้เซอร์วิส

1,800.00

2

ผ้าเบรคหน้า

0483549000088

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการยาง ออโต้เซอร์วิส

2,200.00

3

ก้ามเบรคหลัง

0483549000088

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการยาง ออโต้เซอร์วิส

2,600.00

4

เจียรจานเบรค หน้า-หลัง

0483549000088

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการยาง ออโต้เซอร์วิส

1,600.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

1

0483549000088

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการยาง ออ
โต้เซอร์วิส

640314243492

340/2564

10/03/2564

จำนวนเงิน
8,200.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037183387

3. ชื่อโครงการ

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๘๔๘๑ นพ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

250.00 บาท

5. ราคากลาง

250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

ปะยาง

3570100424457

นางปราณี แก้ววงค์

150.00

2

สติมปะยางนอก

3570100424457

นางปราณี แก้ววงค์

100.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3570100424457 นางปราณี แก้ววงค์

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314155455

335/2564

08/03/2564

จำนวนเงิน
250.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037141728

3. ชื่อโครงการ

จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๙๗๙๙ นพ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

250.00 บาท

5. ราคากลาง

250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

ปะยาง

3570100424457

นางปราณี แก้ววงค์

150.00

2

สติมปะยางนอก

3570100424457

นางปราณี แก้ววงค์

100.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3570100424457 นางปราณี แก้ววงค์

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314121228

327/2564

04/03/2564

จำนวนเงิน
250.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037050463

3. ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารว่างโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดสดประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

600.00 บาท

5. ราคากลาง

600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

น้ำชานมเย็น+น้ำแข็ง

3480800045140

บีบี โภชนา

300.00

2

ขนมเค้กกล้วยหอม

3480800045140

บีบี โภชนา

300.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800045140 บีบี โภชนา

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314044248

324/2564

03/03/2564

จำนวนเงิน
600.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037062129

3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน(รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค 2961 นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

5,500.00 บาท

5. ราคากลาง

5,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เปลี่ยนแผงคอยล์เย็น vigo เปลี่ยนกรองแอร์ และเติมน้ำยาแอร์ รถยนต์ทะเบียน กค
2961 นครพนม

3480900291037

รายชื่อผู้เสนอราคา
วิสุทธ์ไดนาโม

ราคาที่เสนอ
5,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480900291037 วิสุทธ์ไดนาโม

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314054286

323/2564

03/03/2564

จำนวนเงิน
5,500.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037159941

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุตามโครงการลูกเสือจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

2,000.00 บาท

5. ราคากลาง

2,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

โฟม

3470101467452

กลิ่นแก้ว สปอร์ตแอนด์มิวสิคเคิล

240.00

2

สีน้ำ กระป๋องเล็ก

3470101467452

กลิ่นแก้ว สปอร์ตแอนด์มิวสิคเคิล

160.00

3

ขนมปี๊บ

3470101467452

กลิ่นแก้ว สปอร์ตแอนด์มิวสิคเคิล

600.00

4

น้ำดื่ม

3470101467452

กลิ่นแก้ว สปอร์ตแอนด์มิวสิคเคิล

500.00

5

ดินสอพอง

3470101467452

กลิ่นแก้ว สปอร์ตแอนด์มิวสิคเคิล

50.00

6

สีผสมอาหาร

3470101467452

กลิ่นแก้ว สปอร์ตแอนด์มิวสิคเคิล

50.00

7

เชือกฟาง

3470101467452

กลิ่นแก้ว สปอร์ตแอนด์มิวสิคเคิล

100.00

8

เชือกผ้าร่มแดง

3470101467452

กลิ่นแก้ว สปอร์ตแอนด์มิวสิคเคิล

300.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3470101467452 กลิ่นแก้ว สปอร์ตแอนด์มิวสิคเคิล

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314136095

20/2564

03/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

2,000.00 ส่งงานตามกำหนด

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037004942

3. ชื่อโครงการ

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

7,620.00 บาท

5. ราคากลาง

7,620.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

ป้ายไวนิลเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ขนาด 2 x 4 เมตร

0473550000169

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

1,200.00

2

ป้ายไวนิลเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ขนาด 4 x 8 เมตร

0473550000169

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

4,800.00

3

ป้ายไวนิลเลือกตั้งท้องถิ่น ขนาด 1.8 x 6 เมตร

0473550000169

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

1,620.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0473550000169

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี จี แอ็ด
เวอร์ไทซิ่ง

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314008279

313/2564

01/03/2564

จำนวนเงิน
7,620.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037011456

3. ชื่อโครงการ

ซื้อน้ำดื่มโครงการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

500.00 บาท

5. ราคากลาง

500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

น้ำอัดลม

3480800022361

ร้านไทยมิตร

420.00

2

น้ำแข็ง

3480800022361

ร้านไทยมิตร

40.00

3

แก้วพลาสติกใส

3480800022361

ร้านไทยมิตร

40.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800022361 ร้านไทยมิตร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314013211

314/2564

01/03/2564

จำนวนเงิน
500.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037016440

3. ชื่อโครงการ

จ้างทำเอกสารคู่มือคงามรู้การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

1,980.00 บาท

5. ราคากลาง

1,980.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

เอกสารคู่มือความรู้การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค(สำหรับพระ และแม่ชี)

3480800389523

หงส์หยก แอนด์ ภูมิ ก๊อปปี้

660.00

2

เอกสารคู่มือความรู้การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค(สำหรับญาติโยม)

3480800389523

หงส์หยก แอนด์ ภูมิ ก๊อปปี้

1,320.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3480800389523 หงส์หยก แอนด์ ภูมิ ก๊อปปี้

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314015427

315/2564

01/03/2564

จำนวนเงิน
1,980.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037023019

3. ชื่อโครงการ

จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พระภิกษุ สามเณรและแม่ชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

500.00 บาท

5. ราคากลาง

500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ป้ายไวนิล โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี
ขนาด 3.5 x 1 เมตร

1480800098832

รายชื่อผู้เสนอราคา
นครพนมอิงค์เจท สาขาศรีสงคราม

ราคาที่เสนอ
500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

1480800098832 นครพนมอิงค์เจท สาขาศรีสงคราม

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314021297

316/2564

01/03/2564

จำนวนเงิน
500.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

2. เลขที่โครงการ

64037040869

3. ชื่อโครงการ

ซื้ออาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุ สามเณรและแม่ชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

4,510.00 บาท

5. ราคากลาง

4,510.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

วันที่ 3 มีนาคม 2564(บ่าย) น้ำปานะ (น้ำอ้อย) และน้ำดื่ม

3480800045140

บีบี โภชนา

550.00

2

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผัดผักรวมหมู ไข่ต้ม

3480800045140

บีบี โภชนา

2,200.00

3

วันที่ 4 มีนาคม 2564 (เช้า - บ่าย) กาแฟ ขนม น้ำดื่ม

3480800045140

บีบี โภชนา

1,760.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3480800045140 บีบี โภชนา

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314037087

317/2564

01/03/2564

จำนวนเงิน
4,510.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

