
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64057110413

ซื้อวัสดุอุปกรณ์  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  ประจำปี  ๒๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39,610.00 บาท

39,610.00 บาท

5340990003050 ร้านหนองบัวสัตวแพทย์(หมอเต๊ะ) 39,610.00

วัสดุอุปกรณ์  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ประจำปี  ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5340990003050 ร้านหนองบัวสัตวแพทย์(หมอเต๊ะ) 640514102201 42/2564 11/05/2564 39,610.00 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

64057153476

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (หมึกเครื่องพิมพ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,900.00 บาท

9,900.00 บาท

0343536001537 หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ 9,900.00วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์)  ตลับหมึก LBP๖๐๐๐ CANON๓๒๕1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343536001537 หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ 640514149624 43/2564 13/05/2564 9,900.00 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

64057153318

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์)  กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,600.00 บาท

5,600.00 บาท

0343536001537 หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ 5,600.00วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ตลับหมึก LBP๖๐๐๐ CANON๓๒๕1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343536001537 หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ 640514149691 44/2564 13/05/2564 5,600.00 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

64057153671

ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

0343536001537 หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ 5,000.00
วัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)  ผงหมึก IMAGE RUNNER IR๒๕๒๐

CANON
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343536001537 หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ 640514149923 45/2564 13/05/2564 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

64057052840

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านโพนเมือง  หมู่  ๕  (เริ่มต้นจากที่  รตอ. วิรุฬ  ประกอบจันทร์  ถึงที่นางจันทร์ลา  วันทวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

105,200.00 บาท

105,200.00 บาท

3340400516405 นายศักดา  นามบุตร 105,000.00

ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตร

ลูกรัง ๖๑๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย ตามแบบที่ อบต.หนองเหล่า

กำหนด  พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3340400516405 นายศักดา  นามบุตร 640522008056 10/2564 13/05/2564 105,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64057052981

จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเหล่า หมู่  ๑๑ (เริ่มต้นจากบ้านนางสาววิลาสินี  โคตรสมบัติ  ถึงบ้านนายวิชา  สารบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51,500.00 บาท

51,500.00 บาท

3340400516405 นายศักดา  นามบุตร 51,000.00

ยกร่องพูนดินคันทางกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตร

ดินถม ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา

เฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร ฯลฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3340400516405 นายศักดา  นามบุตร 640522008211 11/2564 13/05/2564 51,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64057053071

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคูขาด  หมู่  ๓  (เริ่มต้นจากที่นายโส  สืบสิงห์  ถึงที่นานายพุฒทา  สารบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

299,000.00 บาท

299,000.00 บาท

0343547001061 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวานิชอุบลก่อสร้าง 298,000.00

ยกร่องพูนดินทางกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๐๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตร

ดินถม ๑,๕๖๐ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๖๐ เมตร

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๙๕๔ ลูกบาศก์เมตร  ฯลฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343547001061
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวานิชอุบล

ก่อสร้าง
640522008480 12/2564 13/05/2564 298,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64057052927

จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านป่าก่อ  หมู่  ๙  (เริ่มต้นจากที่นายราชบุรี  คำทอง  ถึงที่นายอำคา  บุญโสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

187,500.00 บาท

187,500.00 บาท

0343547001061 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวานิชอุบลก่อสร้าง 187,000.00

ยกร่องพูนดินคันทางกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตร

ดินถม ๑,๖๒๐ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร  ยาว ๕๔๐ เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๒๓ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๓๒๔ ลูกบาศก์เมตร ฯลฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343547001061
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวานิชอุบล

ก่อสร้าง
640522012410 13/2564 18/05/2564 187,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64057249226

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง  กจ - ๕๔๓๐  อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,886.91 บาท

14,886.91 บาท

0375537000013 บริษัทมิตซูไทยยนต์ จำกัด 14,886.91
บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง  กจ

- ๕๔๓๐  อุบลราชธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๔๙  ๐๐๐๑ ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0375537000013 บริษัทมิตซูไทยยนต์ จำกัด 640514207519 78/2564 14/05/2564 14,886.91 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

64057194424

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง  (บห-๓๐๙๐ อุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,800.00 บาท

19,800.00 บาท

0343524000077 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลวิบูลย์ 19,800.00

บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง

บห-๓๐๙๐  อุบลราชธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๖  ๐๐๐๒ - เปลี่ยนยาง BS

๒๖๕/๗๐ R๑๖

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343524000077 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลวิบูลย์ 640514164684 79/2564 17/05/2564 19,800.00 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

64057262687

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  ๑๑  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,169.00 บาท

15,169.00 บาท

0343549001956 หจก.กันเองวัสดุก่อสร้าง 15,169.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน  ๑๑  รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343549001956 หจก.กันเองวัสดุก่อสร้าง 640514219999 47/2564 19/05/2564 15,169.00 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

64037176672

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านคูขาด หมู่  ๓  (เริ่มต้นจากที่นางนุ  สาระพิษ  ถึงที่นางอ่อนตา พลศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

104,900.00 บาท

118,900.00 บาท

0343558002048 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.คอนสตรัคชั่น(2015) 104,000.00

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร  ระยะทางยาว ๖๔ เมตร เริ่มต้น

จากที่นางนุ สาระพิษ  ถึงที่นางอ่อนตา พลศรี รายละเอียดตาม 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)
640522016441 14/2564 21/05/2564 104,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64037177164

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู  บ้านคูขาด หมู่  ๓  (เริ่มต้นจากร้านค้าชุมชน  ถึงบ้านนายลิขิต  ทองไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72,000.00 บาท

83,100.00 บาท

0343558002048 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.คอนสตรัคชั่น(2015) 71,800.00
รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๒๐  เมตร  ระยะทางยาว ๗๕  เมตร ราย

ละเอียดตาม  แบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343558002048
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.คอนสตรัคชั่น

(2015)
640522016482 15/2564 21/05/2564 71,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64037477153

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านคูขาด หมู่ ๒ (จำนวน ๒ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300,000.00 บาท

344,600.00 บาท

0343558002048 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.คอนสตรัคชั่น(2015) 299,000.00

รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๔๐  เมตร  ระยะทางยาว ๒๐๔ เมตร  ราย

ละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑

ป้าย จำนวน ๒ จุด

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343558002048
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.คอนสตรัคชั่น

(2015)
640522016522 16/2564 21/05/2564 299,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64057389486

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐  บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,000.00 บาท

42,000.00 บาท

1330700093589 ร้านปรีชาแอร์เซอร์วิส อ.เขื่องใน 39,800.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐  บี

ทียู) คุณลักษณะตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330700093589 ร้านปรีชาแอร์เซอร์วิส อ.เขื่องใน 640514332196 49/2564 27/05/2564 39,800.00 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

64057416470

จ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการ/ห้องประชุม/ห้องน้ำ/ห้องครัว  ประจำเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

3340400636150 นางสมจิตร  จันเพ็ชร 5,000.00

ทำความสะอาดอาคารที่ทำการ/ห้องประชุม/ห้องน้ำ/ห้องครัว  ประจำเดือน

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

รายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3340400636150 นางสมจิตร  จันเพ็ชร 640514357848 80/2564 31/05/2564 5,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64057416630

จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1340400213023 นายพงษ์สุริยา  สืบสิงห์ 9,000.00

จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

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

ตามรายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1340400213023 นายพงษ์สุริยา  สืบสิงห์ 640514358160 81/2564 31/05/2564 9,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64057416993

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3340400637121 นายจีรศักดิ์  สืบสิงห์ 9,000.00
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ประจำเดือน

มิถุนายน  ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่  ๑- ๓๐  มิถุนายน   ๒๕๖๔  ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3340400637121 นายจีรศักดิ์  สืบสิงห์ 640514358408 82/2564 31/05/2564 9,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64057417088

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ประจำเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1340400206019 นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห์ 9,000.00
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ประจำเดือน

มิถุนายน  ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่  ๑- ๓๐  มิถุนายน   ๒๕๖๔  ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1340400206019 นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห์ 640514358517 83/2564 31/05/2564 9,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64057442907

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าก่อ หมู่ ๖  ประจำเดือน  มิถุนายน   ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,500.00 บาท

4,500.00 บาท

3340400403481 นายประจักร์  ภูศิริ 4,500.00
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าก่อ หมู่ ๖  ประจำเดือน

มิถุนายน  ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่  ๑- ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3340400403481 นายประจักร์  ภูศิริ 640514371023 84/2564 31/05/2564 4,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64057424492

ซื้ออาหารเสริม (นม)  ตามโครงการเยียวยาเกษตกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,808.00 บาท

80,808.00 บาท

0105531001214 บริษัท  คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด 80,808.00
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ตามโครงการเยียวยาเกษตกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105531001214 บริษัท  คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด 640501008046 9/2564 31/05/2564 80,808.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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