


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

64037446974

ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,100.00 บาท

6,100.00 บาท

0393558000436 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ิกไอทีนากลาง 3,540.00หมึกพิมพ์ Toner Original CANON 3251

0393558000436 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ิกไอทีนากลาง 2,370.00หมึกพิมพ์ Canon 3262

0393558000436 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ิกไอทีนากลาง 190.00สาย HDMI ยาว 5 เมตร3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0393558000436 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ิกไอทีนากลาง 640314386056 14/2564 24/03/2564 6,100.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

64037455234

ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,265.00 บาท

60,265.00 บาท

0393559000065 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทวี รวมทรัพย์ 60,265.00ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(39.12.17.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0393559000065 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทวี รวมทรัพย์ 640314386565 15/2564 24/03/2564 60,265.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

64037568602

เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,500.00 บาท

10,500.00 บาท

0393560000642 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ ก๊อปปี้ เซอร์วิส 10,500.00ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน เมษายน - มิถุนายน 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0393560000642
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ ก๊อปปี้

เซอร์วิส
640321000158 18/2564 31/03/2564 10,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

64037532480

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายโนนเปรมชัย - สามแยกโนนงาม โนนเมือง โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

142,000.00 บาท

144,202.33 บาท

0393562000658 ธนธรณ์ ซัพพลาย 141,900.00
โครงการซ่อมแซมถนนสายโนนเปรมชัย - สามแยกโนนงาม โนนเมือง โดยการลงหิน

คลุก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0393562000658 ธนธรณ์ ซัพพลาย 640322029590 14/2564 30/03/2564 141,900.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

64037535639

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโนนศิลา - นาเลิง โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 14 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

151,273.07 บาท

0393562000658 ธนธรณ์ ซัพพลาย 149,800.00
โครงการซ่อมแซมถนนโนนศิลา - นาเลิง โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 14 ตำบลโนนเมือง

อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0393562000658 ธนธรณ์ ซัพพลาย 640322029567 15/2564 30/03/2564 149,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

64037485069

จ้างค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางสี่ประตูหมายเลขทะเบียน กค 6281 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,443.20 บาท

10,443.20 บาท

0395553000189 บริษัท โตโยต้าหนองบัวลำภู จำกัด 10,443.20ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางสี่ประตู หมายเลขทะเบียน กค 62811

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0395553000189 บริษัท โตโยต้าหนองบัวลำภู จำกัด 640314438782 16/2564 10/03/2564 10,443.20 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

64037477994

จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบทำความเย็นระบบแอร์รถกู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน บจ 1759 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,900.00 บาท

7,900.00 บาท

1411400169601 ร้านภูไทการไฟฟ้าไดนาโม-แอร์ 7,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบทำความเย็นระบบแอร์รถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลข

ทะเบียน บจ 1759
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1411400169601 ร้านภูไทการไฟฟ้าไดนาโม-แอร์ 640314401393 17/2564 24/03/2564 7,900.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

64037203228

จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเดิม และติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 14 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

496,415.94 บาท

0393564000388 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อั๋นธุรกิจการก่อสร้าง 496,000.00
โครงการปรับปรุงระบบประปาเดิม และติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 14

ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0393564000388
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อั๋นธุรกิจการ

ก่อสร้าง
640322010536 13/2564 11/03/2564 496,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


