
วันที่จัดทํา เลขที่โครงการ
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา อปท./
(เลขที่สัญญา e-LAAS) ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ จํานวนเงินขอซื้อขอ

จ้าง/สัญญา สถานะ แหล่งเงินที่ใช้

03/11/2563 63107160598 631022003890 12/2564(CNTR-0022/64) หจก.บุรีรัมย์เจริญกิจก่อ
สร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองนํ้าขุ่น หมู่ที่ 5  (จาก
สามแยกโรงเก็บปุ๋ยหมู่ที่ 5 
เส้นรอบหมู่บ้านถึงสาม
แยกทางไปหนองจบก  
ช่วงที่ 1 )  ตําบล หนอง
บอน อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ และป้าย
โครงการ จํานวน  1  ป้าย 
(ตามแบมาตรฐานกรม
ปกครองกระทรวง
มหาดไทย ท.1-01)  

495,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินทุนสํารองเงินสะสม

03/11/2563 63117030062 ◌ุ631122000810 28/2564(CNTR-0020/64) หจก.มาดีก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7   ตําบล
หนอง บอน อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
(จากบ้านนายวังชัย  ศรีนอ 
 ถึง บ้านนางบุญ  เวโสวา ) 
ต.หนองบอน อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์  และป้าย
โครงการ จํานวน  1  ป้าย 
(ตามแบบมาตรฐานกรม
ปกครองกระทรวง
มหาดไทย ท.1-01)          
   

203,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินทุนสํารองเงินสะสม

03/11/2563 63117030160 631122000842 29/2564(CNTR-0021/64) หจก.มาดีก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7 ตําบล
หนองบอน อําเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์(จาก
บ้านนายแสวง  เปไธสง 
ถึง  บ้านนางเกสร  ทองลา 
)   และป้ายโครงการ 
จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานกรมปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ท
.1-01)        

186,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินทุนสํารองเงินสะสม

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอนอ.ประโคนชัย

จ.บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 11/05/2564

หน้า : 1/3



วันที่จัดทํา เลขที่โครงการ
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา อปท./
(เลขที่สัญญา e-LAAS) ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ จํานวนเงินขอซื้อขอ

จ้าง/สัญญา สถานะ แหล่งเงินที่ใช้

04/11/2563 63107219777 631022007681 17/2564(CNTR-0023/64) หจก.สุพรรษาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ยาง หมู่ที่ 3 (สายบ้านนาย
เฉลิม เนาว์ประโคน -  นา
นางหอม  แซวประโคน )  
ตําบลหนองบอน อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 และป้ายโครงการ จํานวน 
 1  ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานกรมปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ท
.1-01)   

232,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินทุนสํารองเงินสะสม

06/11/2563 63107381495 631101000402 4/2564(CNTR-0025/64) หจก. ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 24,156.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

06/11/2563 63107381784 631101000418 5/2564(CNTR-0026/64) หจก. ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 38,258.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

11/11/2563 63107219927 631122004240 30/2564(CNTR-0027/64) หจก.สุพรรษาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
พูนสุข หมู่ที่ 4 (สายจาก
ถนนคอนกรีตเดิม  -  บ้าน
นายโสภณ  ปะสุข )   
ตําบลหนองบอน อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
และป้ายโครงการ จํานวน  
1  ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานกรมปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ท
.1-01)  

141,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินทุนสํารองเงินสะสม

17/11/2563 63117255007 631105002890 31/2564(CNTR-0028/64) นางสาวทศพร วงศ์ประโคน

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

18,750.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

17/11/2563 63117255795 631105002899 32/2564(CNTR-0029/64) นายชุ่ม เปียกระโทก

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

5,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอนอ.ประโคนชัย

จ.บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 11/05/2564

หน้า : 2/3



วันที่จัดทํา เลขที่โครงการ
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา อปท./
(เลขที่สัญญา e-LAAS) ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ จํานวนเงินขอซื้อขอ

จ้าง/สัญญา สถานะ แหล่งเงินที่ใช้

18/11/2563 63117253536 631122007491 34/2564(CNTR-0036/64) หจก.มาดีก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองโจรง หมู่ที่ 8  (ถนน
สายข้างสระนํ้าหมู่บ้าน 
)ตําบลหนองบอน อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
และป้ายโครงการ จํานวน  
1  ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานกรมปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ท
.1-01) 

283,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินทุนสํารองเงินสะสม

18/11/2563 63117253663 631122007562 35/2564(CNTR-0035/64) หจก.มาดีก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองโจรง หมู่ที่ 8  (ต่อ
จากคอนกรีตเดิม )ตําบล
หนองบอน อําเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และ
ป้ายโครงการ จํานวน  1  
ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กรมปกครองกระทรวง
มหาดไทย ท.1-01) 

151,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินทุนสํารองเงินสะสม

23/11/2563 63117003423 631101000058 3/2564(CNTR-0037/64) บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โป
รดักส์ จํากัด 149,651.22 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

24/11/2563 63117288498 631101004494 11/2564(CNTR-0040/64) หจก. ธิติวัฒน์บุรีรัมย์
โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชนต้านยาเสพ
ติด "หนองบอนเกมส์"

27,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

24/11/2563 63117289041 631101004508 12/2564(CNTR-0039/64) หจก. ธิติวัฒน์บุรีรัมย์
โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชนต้านยาเสพ
ติด "หนองบอนเกมส์"

33,900.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

30/11/2563 63117400764 631122013897 41/2564(CNTR-0042/64) หจก.สุพรรษาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองนํ้าใส หมู่ที่ 9  ( 
ถนนสายหน้าบ้านใหญ่
บ้าน ) ตําบลหนองบอน 
อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ และป้ายโครงการ 
จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานกรมปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ท
.1-01) 

462,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินทุนสํารองเงินสะสม

ปีงบประมาณ 2564, ตั้งแต่วันที่ 01/11/2563 ถึงวันที่ 30/11/2563, สถานะ :   อยู่ระหว่างดําเนินการ,  เสร็จสิ้น

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอนอ.ประโคนชัย

จ.บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 11/05/2564

หน้า : 3/3


