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รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

                    องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ไดจัดทํารายงานผลการจัดซ้ือ
จัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจางของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
 

รายการ 
จํานวนโครงการ สรุปการเบิก-จาย 

ดําเนินการ รอยละ 
ไมได

ดําเนินการ 
รอยละ งบประมาณ เบิกจาย รอยละ คงเหลือ รอยละ 

ขอบัญญัติ 
(100 โครงการ) 

34 34 66 66 16,176,524 12,546,961.48 77.56 3,629,562.52 22.44 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(6 โครงการ) 

0 0 5 100 3,000,000 0 0 3,000,000 100 

รวม 106 โครงการ 34 32.08 71 66.98 19,176,524 12,546,961.48 65.43 6,629,562.52 34.57 

 
               สําหรับโครงการกอสรางตาง ๆ สามารถระบุประเภทการจัดซ้ือจัดจาง ไดดังนี้ 
 1. จัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง (เฉพาะขอบัญญัต)ิ  จํานวน  8    โครงการ  
 2. จัดจางโดยวิธีประกวดราคา e-bidding   จํานวน   –    โครงการ 
                ปญหาและอุปสรรค 
                  1. สําหรับโครงการกอสรางบางโครงการมีการลงนามในสัญญาชวงใกลสิ้นปงบประมาณ ทําให
ระยะเวลาแลวเสร็จคาบเก่ียวมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงตองกันเงินงบประมาณมาเบิกใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                  2. รัฐบาลมีประกาศในเรื่องการยกเวนคาปรับ เพ่ือชวยผูประกอบการ ทําใหผูประกอบการ
บางราย ถือโอกาสทํางานลาชาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาจาง 
                  3. หลายโครงการไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเกิดการระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และจังหวัดไดมีการประกาศมาตรการตาง ๆ เพ่ือเฝาระวัง และควบคุมการระบาด จึง
ทําใหไมสามารถจัดโครงการได 
                 4. มีการออกกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในดานการจัดซ้ือจัดจาง ออกมาอยางตอเนื่อง ทําให
เกิดความสับสนในแนวทางปฏิบัติ จึงไมสามารถดําเนินโครงการได 
                 5. บุคลากร/คณะกรรมการในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ยังขาดความรูความเขาใจในข้ันตอน
กระบวนการรวมถึงระเบียบพัสดุ 
                 6. การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุบางรายการไมชัดเจน ซ่ึงอาจสงผลให
เกิดความลาชา 
 

   

 

 

/ขอเสนอ... 
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               ขอเสนอแนะ 
                1. สําหรับโครงการกอสรางบางโครงการมีการลงนามในสัญญาชวงใกลสิ้นปงบประมาณ ทําให
ระยะเวลาแลวคาบเก่ียวมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงตองกันเงินงบประมาณมาเบิกในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เม่ือเขาสูปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงเรงดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางโครงการดังกลาวทันที พรอมท้ังเรงรัดการเขาดําเนินการโครงการของผูรับจางดวย  
                2. หลายโครงการไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเกิดการระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และจังหวัดไดมีการประกาศมาตรการตาง ๆ เพ่ือเฝาระวัง และควบคุมการระบาด จึง
ทําใหไมสามารถจัดโครงการได แกปญหาโดยการประชาสัมพันธขอมูลขางสารท่ีจําเปนผานทางเว็บไซต 
อบต. ไลนกลุมของ อบต. และ Facebook ของ อบต. เพ่ือใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจในระดับหนึ่ง 
เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
                3. สงเริมใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการอบรม เพ่ิมความรู ความเขาใจในกระบวนการ
ดําเนินการในสวนหนาทีท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังเรื่องการจัดทํารางขอบเขตของการจัดซ้ือจัดจาง การกําหนด
ราคากลาง การตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา การควบคุมงาน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบและหนังสือเวียนท่ี
เก่ียวของตาง ๆ เพ่ือลดปญหาและการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด และเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุท่ีตรงความตองการ มี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร 
  
  
  
  

 

 

  

  

  



วันที�จัดทํา
เลขที�คุมสัญญา อปท ./

(เลขที�สัญญา e-LAAS)
ชื�อเจ้าหนี� โครงการ/รายการ

26/10/2563 1/2564(CNTR-0014/64) ร้าน วีไซน์
โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและโรคระบาด
อื�น ๆ

30/10/2563 3/2563(CNTR-0021/64) สหกรณ์โคนมวังนําเย็น จํากัด

30/10/2563 2/2563(CNTR-0020/64) สหกรณ์โคนมวังนําเย็น จํากัด

05/11/2563 10/2564(CNTR-0023/64) ร่�าน บุญส่ง รุ่งเรือง

05/11/2563 11/2564(CNTR-0024/64)
ร้าน เค แอนด์ เอ็น ไอที 
เซอร์วิส

06/11/2563 12/2564(CNTR-0025/64) บริษัท รัตนสุขโปรดักส์ จํากัด

06/11/2563 14/2564(CNTR-0028/64) บริษัท รัตนสุขโปรดักส์ จํากัด

10/11/2563 15/2564(CNTR-0030/64) ร้านณัชชาภัณฑ์

10/11/2563 16/2564(CNTR-0029/64)
ร้าน เค แอนด์ เอ็น ไอที 
เซอร์วิส

10/11/2563 17/2564(CNTR-0031/64)
ร้าน เค แอนด์ เอ็น ไอที 
เซอร์วิส

เครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื�อง

16/11/2563 4/2564(CNTR-0033/64) สหกรณ์โคนมวังนําเย็น จํากัด

16/11/2563 7/2564(CNTR-0036/64) สหกรณ์โคนมวังนําเย็น จํากัด

16/11/2563 19/2564(CNTR-0038/64)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เลิศศิลป์ 
การโยธา

16/11/2563 ◌6ุ/2564(CNTR-0035/64) สหกรณ์โคนมวังนําเย็น จํากัด

16/11/2563 8/2564(CNTR-0037/64) สหกรณ์โคนมวังนําเย็น จํากัด

24/11/2563 3/2564(CNTR-0048/64)
ร้านดาวพุทไธสงการยาง 
2000

27/11/2563 21/2564(CNTR-0054/64)
ร้าน เค แอนด์ เอ็น ไอที 
เซอร์วิส

ค่าเครื�องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กสําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื�อง

30/11/2563 22/2564(CNTR-0058/64)
ร้านดาวพุทไธสงการยาง 
2000

30/11/2563 26/2564(CNTR-0059/64)
ร้าน เค แอนด์ เอ็น ไอที 
เซอร์วิส

เครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 
เครื�อง

30/11/2563 27/2564(CNTR-0060/64)
บริษัท วงศ์ถาวรเฟอร์นิไลน์ 
จํากัด

ค่าโต๊ะทํางานระดับ 3  
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 
บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ�

ทะเบียนบันทึกจัดซื�อจัดจ้างจากระบบ e-GP
เลขที�โครงการ

(e-GP)
เลขที�คุมสัญญา

(e-GP)
จํานวนเงินขอซื�อขอจ้าง /

สัญญา
สถานะ แหล่งเงินที�ใช้

63107276472 631014203190 111,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63107373130 631014275749 5,922.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63107376517 631014279035 25,925.20 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63117047448 631114047835 5,380.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63117068811 631114053674 9,600.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63117081318 631114063418 17,353.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

◌6ุ3117089129 631114069285 9,740.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63117116690 631114090597 27,435.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63117126416 631114097928 6,600.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63117133496 631114103639 22,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63117187647 631114145134 12,074.08 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63117191394 631114146751 2,961.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63117236088 631114183053 9,951.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

◌6ุ3117182547 6311141411018 12,699.40 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

◌6ุ3117192764 631114148091 2,815.20 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63117257641 631114199234 13,450.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63117308031 631114234982 16,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63117382461 631114299783 53,400.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63117415429 631114311864 16,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63117435472 631114327723 10,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ



องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ�

ทะเบียนบันทึกจัดซื�อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที�จัดทํา
เลขที�คุมสัญญา อปท ./

(เลขที�สัญญา e-LAAS)
ชื�อเจ้าหนี� โครงการ/รายการ

16/12/2563 28/64(CNTR-0063/64) สหกรณ์โคนมวังนําเย็น จํากัด

16/12/2563 29/2564(CNTR-0064/64) สหกรณ์โคนมวังนําเย็น จํากัด

16/12/2563 31/64(CNTR-0062/64) ร้าน ดีบุญเรืองการไฟฟ้า
ค่าตู้เย็น  ขนาด 5  คิวบิก
ฟุต  จํานวน  1  ตู้

18/12/2563 1/2564(CNTR-0065/64)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์
ประเสริฐรุ่งเรือง

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
(สายสามแยกนานางลุน-
โศกดู)่ บ้านหนองหว้า หมู่ที�
 11

25/12/2563 33/2564(CNTR-0078/64) ร้าน ไธสงทีวี

08/01/2564 8/2564(CNTR-0081/64)
ร้านดาวพุทไธสงการยาง 
2000

18/01/2564 2/64(CNTR-0086/64)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์
ประเสริฐรุ่งเรือง

โครงการขุดลอกโนนวัดเก่า
 บ้านหนองต่อ หมู่ที� 8

29/01/2564 34/2564(CNTR-0101/64) สหกรณ์โคนมวังนําเย็น จํากัด

29/01/2564 35/2564(CNTR-0100/64) สหกรณ์โคนมวังนําเย็น จํากัด

01/02/2564 3/2564(CNTR-0103/64)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์
ประเสริฐรุ่งเรือง

โครงการขุดลอกหนองหว้า 
 บ้านหนองหว้า หมู่ที� 11

17/02/2564 47/2564(CNTR-0108/64) บริบัท รัตนสุขโปรดักส์ จํากัด

17/02/2564 48/2564(CNTR-0109/64) บริบัท รัตนสุขโปรดักส์ จํากัด

18/02/2564 49/2564(CNTR-0110/64) บริบัท รัตนสุขโปรดักส์ จํากัด

19/02/2564 51/2564(CNTR-0112/64) บริบัท รัตนสุขโปรดักส์ จํากัด

24/02/2564 52/2564(CNTR-0124/64) บริบัท รัตนสุขโปรดักส์ จํากัด

25/02/2564 44(CNTR-0126/64) สหกรณ์โคนมวังนําเย็น จํากัด

25/02/2564 45(CNTR-0125/64) สหกรณ์โคนมวังนําเย็น จํากัด

01/03/2564 53/2564(CNTR-0128/64)
ร้าน เค แอนด์ เอ็น ไอที 
เซอร์วิส

ค่าเครื�องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั�งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
 จํานวน 1 เครื�อง

15/03/2564 60/2564(CNTR-0132/64) ร้าน มินนี� พันธุ์ไม้

เลขที�โครงการ
(e-GP)

เลขที�คุมสัญญา
(e-GP)

จํานวนเงินขอซื�อขอจ้าง /
สัญญา

สถานะ แหล่งเงินที�ใช้

63117433577 631214001952 25,398.80 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

◌6ุ3117441102 631214003775 5,922.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

◌6ุ31214168618 ◌6ุ31214168618 5,990.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63127300371 631222014260 288,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

63127456946 631214357820 68,740.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64017017028 640114014192 27,150.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64017184639 640122017476 489,500.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64017059318 640114052769 25,398.80 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64017070928 640114066769 5,922.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64017253783 640222000692 489,500.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64027302967 640214256816 6,325.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64027308808 640214258432 14,210.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64027335566 640214280099 11,030.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64027347885 640214291293 7,365.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64027431109 640214361641 24,350.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64027351434 640214339910 22,858.92 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64027409220 640214341721 5,329.80 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64027469444 640214392512 7,500.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64037240672 640314220470 10,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ



องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ�

ทะเบียนบันทึกจัดซื�อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที�จัดทํา
เลขที�คุมสัญญา อปท ./

(เลขที�สัญญา e-LAAS)
ชื�อเจ้าหนี� โครงการ/รายการ

22/03/2564 4/2564(CNTR-0146/64)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์
ประเสริฐรุ่งเรือง

โครงการเสริมไหล่ทาง
ถนนดิน ยกระดับ (สายจาก
บ้านนายวิชิต-ถนนลาดยาง)
 บ้านโศกกะฐิน  หมู่ที� 7

23/03/2564 61/2564(CNTR-0147/64) พี โฟร์ ช็อป
โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

31/03/2564 55/2564(CNTR-0152/64) สหกรณ์โคนมวังนําเย็น จํากัด

31/03/2564 56/2564(CNTR-0153/64) สหกรณ์โคนมวังนําเย็น จํากัด

09/04/2564 64/2564(CNTR-0155/64) สหกรณ์โคนมวังนําเย็น จํากัด

09/04/2564 65/2564(CNTR-0156/64) สหกรณ์โคนมวังนําเย็น จํากัด

23/04/2564 66/2564(CNTR-0172/64)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ท.ีด.ีดรักส
โตร์

ค่าสนับสนุนโครงการเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื�อไวรัสโคโรน่า 
2019

30/04/2564 70/2564(CNTR-0175/64)
ร้าน เค แอนด์ เอ็น ไอที 
เซอร์วิส

07/05/2564 17/2564(CNTR-0182/64) สบายแอร์

02/06/2564 76/2564(CNTR-0199/64) บริษัท คันทรีเฟรชแดรี� จํากัด
เงินอุดหนุนทั�วไปที�มิต้อง
จัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

02/06/2564 77/2564(CNTR-0198/64) บริษัท คันทรีเฟรชแดรี� จํากัด
เงินอุดหนุนทั�วไปที�มิต้อง
จัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

02/06/2564 78/2564(CNTR-0200/64) ร้าน โชคลิขิต การเกษตร
โครงการรักนํ�า  รักป่า  รัก
แผ่นดิน

07/06/2564 5/2564(CNTR-0203/64)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บุรีรัมย์ บี 
โฟร์ บี โฮม

07/06/2564 6/2564(CNTR-0202/64)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เลิศศิลป์ 
การโยธา

โครงการลงหินคลุกถนนดิน
 (สายหนองจอก-เขตติดต่อ
ตําบลศรีสว่าง) บ้านจอก 
หมู่ที� 3

10/06/2564 19/2564(CNTR-0205/64) นายสมอาจ ลีวงศ์ศักดิ�

15/06/2564 7/2564(CNTR-0208/64)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์
ประเสริฐรุ่งเรือง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บ้านนางพิมพา-นาพ่อเพ็ง)
บ้านหนองหว้า หมู่ที� 10

เลขที�โครงการ
(e-GP)

เลขที�คุมสัญญา
(e-GP)

จํานวนเงินขอซื�อขอจ้าง /
สัญญา

สถานะ แหล่งเงินที�ใช้

64037318046 640322020030 91,500.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64037375572 640314315242 20,020.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64037528934 640314442676 29,208.62 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64037532746 640314443607 6,810.30 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64047126415 640414108412 72,444.48 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64047140760 640414117904 16,891.20 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64047229925 640414191842 5,875.00 เสร็จสิ�น เงินรับฝากอื�นๆ

64047441353 640414355258 5,750.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64057041051 640514034650 6,950.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64067013246 64067013246 32,424.00 เสร็จสิ�น
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/์

เฉพาะกิจ

64067016963 640614014528 7,560.00 เสร็จสิ�น
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/์

เฉพาะกิจ

64067026392 640614022380 14,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64057448974 640622001394 114,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64067053448 640622003417 64,800.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64067109461 640614091106 5,110.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64067161825 640622009938 489,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ



องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ�

ทะเบียนบันทึกจัดซื�อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที�จัดทํา
เลขที�คุมสัญญา อปท ./

(เลขที�สัญญา e-LAAS)
ชื�อเจ้าหนี� โครงการ/รายการ

15/06/2564 80/2564(CNTR-0207/64) บุญรอดเซอร์วิส
โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

23/06/2564 86/2564(CNTR-0214/64)
ร้าน เค แอนด์ เอ็น ไอที 
เซอร์วิส

เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน

25/06/2564 8/2564(CNTR-0216/64)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์
ประเสริฐรุ่งเรือง

โครงการต่อเติมผนังกั�นห้อง
เรียน

25/06/2564 87/2564(CNTR-0217/64) สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ�
โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและโรคระบาด
อื�น ๆ

28/06/2564 9/2564(CNTR-0218/64)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์
ประเสริฐรุ่งเรือง

30/06/2564 81/2564(CNTR-0227/64) สหกรณ์การเกษตรสีคิ�ว จํากัด

30/06/2564 82/2564(CNTR-0228/64) สหกรณ์การเกษตรสีคิ�ว จํากัด

15/07/2564 91/2564(CNTR-0231/64) ร้าน ทรัพย์สมบูรณ์เคมีคอล

15/07/2564 21/2564(CNTR-0232/64) ร้าน เอ็นพาย ประดับยนต์

16/07/2564 92/2564(CNTR-0233/64) ร้านณัชชาภัณฑ์

16/07/2564 93/2564(CNTR-0234/64)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เลิศศิลป์ 
การโยธา

21/07/2564 96/2564(CNTR-0237/64)
ร้าน เค แอนด์ เอ็น ไอที 
เซอร์วิส

23/07/2564 88/2564(CNTR-0239/64) สหกรณ์การเกษตรสีคิ�ว จํากัด

23/07/2564 89/2564(CNTR-0238/64) สหกรณ์การเกษตรสีคิ�ว จํากัด

16/08/2564 22/2564(CNTR-0254/64) โฆษิตการโยธา

18/08/2564 102/2564(CNTR-0258/64) สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ�
โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและโรคระบาด
อื�น ๆ

20/08/2564 103/2564(CNTR-0259/64) ร้านณัชชาภัณฑ์

24/08/2564 105/2564(CNTR-0263/64)
บริษัทวงศ์ถาวร เฟอร์นิไลน์ 
จํากัด

ค่าจัดซื�อโต๊ะรับประทาน
อาหารเด็กพร้อมม้านั�งยาว

24/08/2564 106/2564(CNTR-0262/64)
ร้าน เค แอนด์ เอ็น ไอที 
เซอร์วิส

31/08/2564 97/2564(CNTR-0275/64) สหกรณ์การเกษตรสีคิ�ว จํากัด

31/08/2564 98/2564(CNTR-0274/64) สหกรณ์การเกษตรสีคิ�ว จํากัด

เลขที�โครงการ
(e-GP)

เลขที�คุมสัญญา
(e-GP)

จํานวนเงินขอซื�อขอจ้าง /
สัญญา

สถานะ แหล่งเงินที�ใช้

64067245997 640614201179 15,990.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64067389631 640614337422 16,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64067417864 640622017721 48,500.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64067454394 640614372785 19,200.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64067440859 640622019175 89,100.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64067357563 640614294854 45,260.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64067382250 640614315068 10,862.40 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64077237833 640714195507 42,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64077243543 640714237938 16,330.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64077296668 640714241545 7,445.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64077309108 640714255887 15,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64077338476 640714276308 6,150.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64077394985 640714326740 30,630.08 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64077403997 640714328775 7,542.08 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64087221466 640814182465 15,330.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64087326002 640814264782 19,800.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64087358862 640814290915 15,127.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64087428447 640814372458 32,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64087471217 640814384959 9,240.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64087524616 640814430705 32,679.78 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

640875555207 640814456036 8,046.78 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ



องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ�

ทะเบียนบันทึกจัดซื�อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที�จัดทํา
เลขที�คุมสัญญา อปท ./

(เลขที�สัญญา e-LAAS)
ชื�อเจ้าหนี� โครงการ/รายการ

01/09/2564 108/2564(CNTR-0280/64) มายเฟรนด์

เครื�องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 3 เครื�องๆ ละ 
36,400 บาท

06/09/2564 112/2564(CNTR-0282/64) บริษัท รัตนสุขโปรดักส์ จํากัด

07/09/2564 113/2564(CNTR-0283/64)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร
ประเสริฐคอนกรีต 2010

ค่าปรับสภาพแวดล้อมที�อยู่
อาศัยสําหรับคนพิการ

07/09/2564 110/2564(CNTR-0285/64) สหกรณ์การเกษตรสีคิ�ว จํากัด

07/09/2564 111/2564(CNTR-0286/64) สหกรณ์การเกษตรสีคิ�ว จํากัด

07/09/2564 114/2564(CNTR-0284/64) สว่างพาณิชย์
ค่าโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก หมู่ 7 
 หน้า 7 จํานวน 1  ชุด

10/09/2564 25/2564(CNTR-0288/64)
บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์
 จํากัด

10/09/2564 27/2564(CNTR-0290/64)
บริษัทโตโยต้า นางรอง ผู้
จําหน่ายโตโยต้า จํากัด

10/09/2564 116/2564(CNTR-0292/64) นายสมอาจ ลีวงศ์ศักดิ�

10/09/2564 29/2564(CNTR-0293/64) ร้านไอ ที ดี คอมบอย

16/09/2564 117/2564(CNTR-0296/64) ร้านณัชชาภัณฑ์

20/09/2564 10/2564(CNTR-0298/64)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เลิศศิลป์ 
การโยธา

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ( สาย
บ้านหมวดอดุลย์ )  บ้าน
หนองหญ้ารังกา  หมู่ที� 9

27/09/2564 11/2564(CNTR-0311/64)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เลิศศิลป์ 
การโยธา

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
คุ้มบ้านเหล่า-โคกป่าช้า ) 
บ้านจอก หมู่ที� 3

เลขที�โครงการ
(e-GP)

เลขที�คุมสัญญา
(e-GP)

จํานวนเงินขอซื�อขอจ้าง /
สัญญา

สถานะ แหล่งเงินที�ใช้

64087575734 640814489447 108,900.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

640914105336 640915105336 6,580.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64097135319 640914112950 20,000.00 เสร็จสิ�น เงินรับฝากอื�นๆ

64097157836 640914131460 32,679.78 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64097162177 640914136105 8,046.78 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64098140912 640914117627 4,800.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64097119893 640914161250 8,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64097272706 640914229648 19,215.60 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64097280281 640914240263 5,200.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64097293079 640914243500 6,900.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64097392091 640914347055 6,510.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64097443442 640922025767 492,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ

64097669584 640922040477 399,000.00 เสร็จสิ�น เงินงบประมาณ
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