
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087019525

ซื้อวัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุดโรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,080.00 บาท

90,800.00 บาท

0343549001956 หจก.กันเองวัสดุก่อสร้าง 9,080.00
วัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุด

โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า)  ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343549001956 หจก.กันเองวัสดุก่อสร้าง 640814018391 73/2564 02/08/2564 9,080.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087160969

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,550.00 บาท

32,550.00 บาท

3340101207214 ร้านธนภัทรเคมีภัณฑ์ 32,550.00วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3340101207214 ร้านธนภัทรเคมีภัณฑ์ 640814133068 74/2564 09/08/2564 32,550.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077230907

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนเมือง  หมู่  ๕  (เริ่มต้นจากที่นายสุวัฒน์  สมวงศ์  ถึงที่นางอนิต  พรมรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

104,500.00 บาท

0343549000518 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างช้างวัสดุ 99,500.00

ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า ๑๘๘ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่ากำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ป้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343549000518 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างช้างวัสดุ 640822005085 21/2564 09/08/2564 99,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077228383

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำหมี  หมู่  ๘  (เริ่มต้นจากที่นางสุเบน  นารีกุล  ถึงที่นายหาญ  มุคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

286,500.00 บาท

297,200.00 บาท

0343549000518 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างช้างวัสดุ 286,000.00

ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า ๕๓๒ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่ากำหนดพร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ป้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343549000518 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างช้างวัสดุ 640822005101 22/2564 09/08/2564 286,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077232126

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหล่า  หมู่  ๑๑  (เริ่มต้นจากบ้านนางหนูกร  ชินทวัน  ถึงบ้านนางเพียรทอง  บุญหนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

160,400.00 บาท

166,700.00 บาท

0343549000518 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างช้างวัสดุ 160,000.00

ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า ๒๙๗ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตรรายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต.หนองเหล่ากำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ป้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343549000518 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างช้างวัสดุ 640822005111 23/2564 09/08/2564 160,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087239501

ซื้อวัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุดโรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,207.00 บาท

30,207.00 บาท

0343549001956 หจก.กันเองวัสดุก่อสร้าง 30,207.00
วัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุด

โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า)  จำนวน  ๗  รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343549001956 หจก.กันเองวัสดุก่อสร้าง 640814199528 77/2564 11/08/2564 30,207.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087239651

ซื้อวัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุดโรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,261.00 บาท

5,261.00 บาท

3341400562076 ร้านศรีสมภพเสาปูนวัสดุก่อสร้าง 5,261.00
วัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุด

โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า) จำนวน ๑๑  รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3341400562076 ร้านศรีสมภพเสาปูนวัสดุก่อสร้าง 640814200909 78/2564 11/08/2564 5,261.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087240214

ซื้อวัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุดโรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,600.00 บาท

11,600.00 บาท

3340400633754 ร้านนพกรเพิ่มพูลทรัพย์ 11,600.00
วัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุด

โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า)  จำนวน  ๓  รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3340400633754 ร้านนพกรเพิ่มพูลทรัพย์ 640814201296 79/2564 11/08/2564 11,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087217634

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

0343536001537 หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ 26,000.00

ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน  (เครื่องถ่ายเอกสาร) รหัสครุภัณฑ์  ๔๑๗  ๕๙  ๐๐๐๓

โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ดังนี้- เปลี่ยน แผงควบคุม (MAIN  CONTROLLER ASEMBLY

CANON)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343536001537 หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ 640814179263 118/2564 11/08/2564 26,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077232574

จ้าง่ก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล. รูปตัวยู  บ้านโพนเมือง  หมู่  ๕  (เริ่มต้นจากที่นางจันที  จันทร์ไทย  ถึงที่บ้านนางทองคำ  การินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

278,800.00 บาท

323,100.00 บาท

0343558002048 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.คอนสตรัคชั่น(2015) 278,000.00

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๐ เมตร ราย

ละเอียดตาม  แบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑

ป้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343558002048
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.คอนสตรัคชั่น

(2015)
640822003720 24/2564 11/08/2564 278,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077233290

จ้างวางท่อ คสล. บ้านโพนเมือง หมู่  ๕ (เริ่มต้นจากที่นายอำคา  จันทร์เพ็ชร  ถึงที่นายสมศรี  ชินทวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,500.00 บาท

17,100.00 บาท

0343558002048 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.คอนสตรัคชั่น(2015) 15,000.00
วางท่อ คสล. ขนาดกว้าง  ๐.๖๐ x ๑.๐๐  เมตร  จำนวน  ๘  ท่อน รายละเอียดตาม

แบบแปลนอบต.หนองเหล่า กำหนด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343558002048
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.คอนสตรัคชั่น

(2015)
640822003745 25/2564 11/08/2564 15,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087362375

ซื้อวัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุดโรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,970.00 บาท

6,970.00 บาท

3340400633754 ร้านนพกรเพิ่มพูลทรัพย์ 6,970.00
วัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุด

โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า)  ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3340400633754 ร้านนพกรเพิ่มพูลทรัพย์ 640814294422 85/2564 19/08/2564 6,970.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087362108

ซื้อวัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุดโรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,701.00 บาท

22,701.00 บาท

0343549001956 หจก.กันเองวัสดุก่อสร้าง 22,701.00
วัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุด

โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า)  ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343549001956 หจก.กันเองวัสดุก่อสร้าง 640814294304 84/2564 19/08/2564 22,701.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087433712

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน  ๖  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,956.00 บาท

12,956.00 บาท

0107561000196 บริษัท  ดูโฮม  จำกัด (มหาชน) 12,956.00วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน  ๖  รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107561000196 บริษัท  ดูโฮม  จำกัด (มหาชน) 640814352459 89/2564 20/08/2564 12,956.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087512994

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,790.00 บาท

10,790.00 บาท

0345559000580 บริษัท อุบลสายฟ้า จำกัด 10,790.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน 2 รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0345559000580 บริษัท อุบลสายฟ้า จำกัด 640814419422 96/2564 24/08/2564 10,790.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087580533

ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

240,910.74 บาท

240,910.74 บาท

0345550000137 บริษัท  วารินมิลค์  จำกัด 240,910.74

อาหารเสริม(นม)ยูเอชที (รสจืด)ชนิดบรรจุกล่อง ปริมาตร ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานม

โรงเรียนต้องมีเลขทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบุส่วนผสมนมโค ๑๐๐% บนภาชนะ

บรรจุกล่องและวันหมดอายุต้องมีระยะเวลาเกิน ๑๒๐วัน ขึ้นไป

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0345550000137 บริษัท  วารินมิลค์  จำกัด 640801009988 13/2564 30/08/2564 240,910.74 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087399442

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู  บ้านสร้างช้าง  หมู่  ๗ (จุดที่ ๑ เริ่มต้นที่นายสีลา  สารบูรณ์  ถึงที่นายอุทัย ทองไทย, จุดที่ ๒ เริ่มต้นจากบ้านนางฟอง ทองมั่น ถึงที่นางคำดี

ชินทวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
184,900.00 บาท

180,000.00 บาท

0343562000101 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณศิลป์วัสดุ 179,000.00

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร  ระยะทางยาว ๙๓ เมตร

จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตาม  แบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด  พร้อมป้าย

โครงการ  จำนวน ๑ ป้าย ฯลฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343562000101 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณศิลป์วัสดุ 640822023573 26/2564 30/08/2564 179,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087572189

จ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการ/ห้องประชุม/ห้องน้ำ/ห้องครัว  ประจำเดือน  กันยายน  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

3340400636150 นางสมจิตร  จันเพ็ชร 5,000.00

ทำความสะอาดอาคารที่ทำการ/ห้องประชุม/ห้องน้ำ/ห้องครัว  ประจำเดือน

กันยายน  ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่  ๑- ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ (เว้นวันหยุดราชการ)   ตาม

รายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3340400636150 นางสมจิตร  จันเพ็ชร 640814481868 121/2564 31/08/2564 5,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087572568

จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ประจำเดือน  กันยายน  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1340400213023 นายพงษ์สุริยา  สืบสิงห์ 9,000.00

จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน ๑ คน ประจำเดือน   กันยายน  ๒๕๖๔ตั้งแต่วันที่  ๑-๓๐  กันยายน ๒๕๖๔

ตามรายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1340400213023 นายพงษ์สุริยา  สืบสิงห์ 640814481932 122/2564 31/08/2564 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087573049

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ประจำเดือน กันยายน  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3340400637121 นายจีรศักดิ์  สืบสิงห์ 9,000.00
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ประจำเดือน

กันยายน  ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่  ๑- ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔  ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3340400637121 นายจีรศักดิ์  สืบสิงห์ 640814481970 123/2564 31/08/2564 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087573307

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ประจำเดือน กันยายน  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1340400206019 นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห์ 9,000.00
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ประจำเดือน

กันยายน  ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่  ๑- ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔  ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1340400206019 นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห์ 640814482009 124/2564 31/08/2564 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087573545

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ ประจำเดือน  กันยายน  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1340400221484 นางสาวกัญญารัตน์  ฤทธิ์ไธสง 9,000.00

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ ประจำเดือน  กันยายน

๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่  ๑- ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ (เว้นวันหยุดราชการ)   ตามราย

ละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1340400221484 นางสาวกัญญารัตน์  ฤทธิ์ไธสง 640814482055 125/2564 31/08/2564 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087398412

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า  หมู่ ๑๐ (จุดที่ ๑ เริ่มต้นจากบ้านนางเพ็ญนิตย์ กำลังแรง ถึงบ้านนายอดิศักดิ์ บุญประภาร, จุดที่ ๒ เริ่มต้นจากบ้านนายอดิศักดิ์

บุญประภาร ถึงบ้านนายทองคำ สืบสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
231,000.00 บาท

224,600.00 บาท

0343559002467 ปกรณ์เกียรติ รุ่งเรืองก่อสร้าง 223,000.00

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร  ระยะทางยาว ๑๑๘ เมตร

จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตาม  แบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด  พร้อมป้าย

โครงการ  จำนวน ๑ ป้าย ฯลฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343559002467 ปกรณ์เกียรติ รุ่งเรืองก่อสร้าง 640822023315 27/2564 31/08/2564 223,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64087397080

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่  ๔ (เริ่มต้นจากบ้านนายหาญ  อยู่สุข  ถึงบ้านนายบุญทัน  ชินทวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

237,700.00 บาท

231,000.00 บาท

0343559002467 ปกรณ์เกียรติ รุ่งเรืองก่อสร้าง 230,000.00

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง  ๐.๔๐  เมตร  ระยะทางยาว  ๑๒๒  เมตร

รายละเอียดตาม  แบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ

จำนวน  ๑  ป้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343559002467 ปกรณ์เกียรติ รุ่งเรืองก่อสร้าง 640822023274 28/2564 31/08/2564 230,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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