
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

2. เลขที่โครงการ : 64117489652 

3. ชื่อโครงการ : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในกิจการสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 88,925.00 บาท 

5. ราคากลาง : 88,925.00 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังน้ี 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

 0673547000496  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์อิเลคทรอนิคส์ 88,925.00 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสญัญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1  0673547000496  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์คอมพิวเตอร์ 641214015813 7/2565 1 ธันวาคม 2564 88,925.00 เสร็จสิ้น เสนอราคาต่ำสุด 

    แอนด์อิเลคทรอนิคส ์             

                 

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

2. เลขที่โครงการ : 64127116983 

3. ชื่อโครงการ : ซื้อวัสดุอื่น รายการ กระสอบบรรจุทราย สำนักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 14,000.00 บาท 

5. ราคากลาง : 14,000.00 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังน้ี 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1900700168401 ร้าน ก.กนก 14,000.00 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสญัญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 1900700168401 ร้าน ก.กนก 641214097586 8/2564 8 ธันวาคม 2564  14,000.00 เสร็จสิ้น เสนอราคาต่ำสุด 

              

                 

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

2. เลขที่โครงการ : 64127202251 

3. ชื่อโครงการ : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 93,330.00 บาท 

5. ราคากลาง : 93,330.00 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังน้ี 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

3101402024626 ร้านนำเจริญไลท์ต้ิง 93,330.00 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสญัญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 3101402024626 ร้านนำเจริญไลท์ต้ิง 641214186157 9/2565 15 ธันวาคม 2564 93,330.00 เสร็จสิ้น เสนอราคาต่ำสุด 

                

                 

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

2. เลขที่โครงการ : 64127166240 

3. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิษ ขยะโรงงาน เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวน 1 เท่ียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 3,500.00 บาท 

5. ราคากลาง : 3,500.00 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังน้ี 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

0673552000130 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ณภัทรเพ่ือนเกษตร 3,500.00 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสญัญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 0673552000130 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ณภัทรเพ่ือนเกษตร 641214139080 13/2565 13 ธันวาคม 2564 3,500.00 เสร็จสิ้น เสนอราคาต่ำสุด 

               

                 

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

2. เลขที่โครงการ : 64127251410 

3. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 16,400.00 บาท 

5. ราคากลาง : 16,400.00 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังน้ี 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

0673537000515 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์อิเล็คตริค 16,400.00 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสญัญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 0673537000515 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสากลเฟอร์นิเจอร์ 641214207798 14/2565 16 ธันวาคม  2564 16,400.00 เสร็จสิ้น เสนอราคาต่ำสุด 

   แอนด์อิเล็คตริค             

                 

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

2. เลขที่โครงการ : 64127432561 

3. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการเต็นท์ สำหรับใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 7,000.00 บาท 

5. ราคากลาง : 7,000.00 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังน้ี 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

3670101588118 ประเสริฐบริการ 2559 7,000.00 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสญัญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 3670101588118 ประเสริฐบริการ 2559 641214367731 15/2565 28 ธันวาคม 2564 7,000.00 บริหารสัญญา เสนอราคาต่ำสุด 

                

                 

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

2. เลขที่โครงการ : 64127016184 

3. ชื่อโครงการ : ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นมยูเอสที รสจืด ชนิดกล่อง ปริมาตรสุทธิ 200 มิลลิลิตร จำนวน 72 คน ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564  

 จำนวน 1,656 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 12,949.92 บาท 

5. ราคากลาง : 12,949.92 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังน้ี 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

0994000237031 องค์การสง่เสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 12,949.92 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสญัญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 0994000237031 องค์การสง่เสริมกจิการโคนม 641201000526 3/2565 1 ธันวาคม 2564 12,949.92 เสร็จสิ้น เสนอราคาต่ำสุด 

    แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)            

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

2. เลขที่โครงการ : 64127016480 

3. ชื่อโครงการ : ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนโรงเรียน สพฐ.3 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นมยูเอสที รสจืด ชนิดกล่อง ปริมาตรสุทธิ 200 มิลลิลิตร จำนวน 277 คน ระหว่างวันที่ 1 - 31  

 ธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวน 6,371 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 49,821.22 บาท 

5. ราคากลาง : 49,821.22 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังน้ี 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

0994000237031 องค์การสง่เสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 50,180.94 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสญัญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 0994000237031 องค์การสง่เสริมกจิการโคนม 641201000540 4/2565 1 ธันวาคม 2564 50,180.94 เสร็จสิ้น เสนอราคาต่ำสุด 

    แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)            

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

2. เลขที่โครงการ : 64127254324 

3. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำดีระบบประปาตำบลบุ่งคล้า (สายร่องโคม) หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้ากำหนด  

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 32,232.65 บาท 

5. ราคากลาง : 32,232.65 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังน้ี 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

0675557000164 บริษัท แก่นเพชร 2014 จำกัด 32,000.00 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสญัญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 0675557000164 บริษัท แก่นเพชร 2014 จำกัด 641222014094 2/2565 27 ธันวาคม 2564 32,000.00 บริหารสัญญา เสนอราคาต่ำสุด 

               

                 

                 
 


