
ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564  

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคลา้ 

2. เลขที่โครงการ : 64027144961 

3. ชื่อโครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จำนวน 1 โครงการ 

4. งบประมาณ : 11,853.00 บาท 

5. ราคากลาง : 11,853.00 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3679900083023 ร้านภู่พิพัฒน์เทรดดิ้ง 11,853.00 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 3679900083023  ร้านภู่พิพัฒน์เทรดดิ้ง 640214131013 16/2564 8 กุมภาพันธ์ 2564 11,853.00 เสร็จสิ้น เสนอราคาต่ำสุด 

               

                 

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564  

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคลา้ 

2. เลขที่โครงการ : 64027282701 

3. ชื่อโครงการ : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 50,540.00 บาท 

5. ราคากลาง : 50,540.00 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3101402024626 ร้านนำเจริญไลท์ติ้ง 50,540.00 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 3101402024626 ร้านนำเจริญไลท์ติ้ง 640214243139 17/2564 16 กุมภาพันธ์  2564 50,540.00 เสร็จสิ้น เสนอราคาต่ำสุด 

 
               

                 

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564  

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคลา้ 

2. เลขที่โครงการ : 64027356559 

3. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 3736 เพชรบูรณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 3,679.73 บาท 

5. ราคากลาง : 3,679.73 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

0675517000015 บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จำหนา่ยโตโยต้า จำกดั 3,679.73 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 0675517000015 บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์  640214300743 18/2564 19 กุมภาพันธ ์2564 3,679.73 เสร็จสิ้น เสนอราคาต่ำสุด 

 
  ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกดั             

                 

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564  

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคลา้ 

2. เลขที่โครงการ : 64027341340 

3. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครภุณัฑค์อมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบรหิารส่วนตำบลบุ่งคล้า จำนวน 1  โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 3,948.00 บาท 

5. ราคากลาง : 3,948.00 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

0673547000496 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์คอมพวิเตอร์แอนด์อิเลคทรอนิคส ์ 3,948.00 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 0673547000496 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์คอมพิวเตอร์  640214303386 19/2564 19 กุมภาพันธ ์2564 3,948.00 บริหารสัญญา เสนอราคาต่ำสุด 

   แอนด์อิเลคทรอนิคส ์            

                 

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564  

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคลา้ 

2. เลขที่โครงการ : 64027341378 

3. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ รายการ ชุดลำโพงเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 885.00 บาท 

5. ราคากลาง : 885.00 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

0673547000496 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์คอมพวิเตอร์แอนด์อิเลคทรอนิคส ์ 885.00 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 0673547000496 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์คอมพิวเตอร์  640214303595 20/2564 19 กุมภาพันธ์  2564  885.00 บริหารสัญญา เสนอราคาต่ำสุด 

   แอนด์อิเลคทรอนิคส ์            

         

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564  

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคลา้ 

2. เลขที่โครงการ : 64027380319 

3. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน หมายเลขทะเบียน บล 1072 เพชบูรณ์ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารสว่นตำบลบุ่งคลา้  

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 3,967.56 บาท 

5. ราคากลาง : 3,967.56 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

0675548000041 บริษัท สันติอีซูซเุพชรบูรณ์ จำกัด 3,967.56 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 0675548000041 บริษัท สันติอีซูซเุพชรบูรณ์ จำกัด 640214330055 21/2564 22 กุมภาพันธ์  2564  3,967.56 บริหารสัญญา เสนอราคาต่ำสุด 

               

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564  

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคลา้ 

2. เลขที่โครงการ : 64027389250 

3. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน บษ 1630 เพชรบูรณ์ จำนวน 1 คัน  

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคลา้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 13,060.96 บาท 

5. ราคากลาง : 13,060.96 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

0675548000041 บริษัท สันติอีซูซเุพชรบูรณ์ จำกัด 13,060.96 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 0675548000041 บริษัท สันติอีซูซเุพชรบูรณ์ จำกัด 640214330416 22/2564 22 กุมภาพันธ์ 2564  13,060.96 บริหารสัญญา เสนอราคาต่ำสุด 

               

                 

                 

                 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564  

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคลา้ 

2. เลขที่โครงการ : 64017531826 

3. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองอมกง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

 2,700.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้ากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 116,300.00 บาท 

5. ราคากลาง : 64,250.00 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3670300684711 นายนเรศ  เบ้าสมบรูณ ์ 64,000.00 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 3670300684711 นายนเรศ  เบ้าสมบรูณ ์ 640114104168 4/2564 2 กุมภาพันธ์  2564  64,000.00 บริหารสัญญา  เสนอราคาต่ำสุด 

               

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564  

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคลา้ 

2. เลขที่โครงการ : 64017574691 

3. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเข้าสระหนองคัน หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบรหิารส่วนตำบลบุ่งคลา้กำหนด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 34,100.00 บาท 

5. ราคากลาง : 19,374.00 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3670300684711 นายนเรศ  เบ้าสมบรูณ ์ 19,000.00 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 3670300684711 นายนเรศ  เบ้าสมบรูณ ์ 640222001040 5/2564 2 กุมภาพันธ์  2564  19,000.00 บริหารสัญญา  เสนอราคาต่ำสุด 

               

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564  

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคลา้ 

2. เลขที่โครงการ : 64017581851 

3. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายเพชร กาลพฤษ ถึงนานายบุญยง แก้วดู หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบรูณ์ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 550.00 เมตร  

 หนา 0.15 เมตร หรือ  มีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 1,925.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุง่คล้ากำหนด  จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 85,400.00 บาท 

5. ราคากลาง : 49,448.00 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3670300684711 นายนเรศ  เบ้าสมบรูณ ์ 49,000.00 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 3670300684711 นายนเรศ  เบ้าสมบรูณ ์ 640222001054 6/2564 2 กุมภาพันธ์  2564  49,000.00 บริหารสัญญา  เสนอราคาต่ำสุด 

               

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564  

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคลา้ 

2. เลขที่โครงการ : 64017581947 

3. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังซอย 3 หมู่ที่ 14 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 45.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  

 135.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้ากำหนด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 10,800.00 บาท 

5. ราคากลาง : 3,087.00 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3670300684711 นายนเรศ  เบ้าสมบรูณ ์ 3,000.00 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 3670300684711 นายนเรศ  เบ้าสมบรูณ ์ 640222001079 7/2564 2 กุมภาพันธ์  2564  3,000.00 บริหารสัญญา  เสนอราคาต่ำสุด 

               

                 

                 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564  

1. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคลา้ 

2. เลขที่โครงการ : 64017575031 

3. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังซอย 5 หมู่ที่ 14 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า  

 750.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้ากำหนด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 43,800.00 บาท 

5. ราคากลาง : 16,306.00 บาท 
 

6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3670300684711 นายนเรศ  เบ้าสมบรูณ ์ 16,000.00 

      

      

      
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผู้ขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันที่ทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผู้เสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

1 3670300684711 นายนเรศ  เบ้าสมบรูณ ์ 640222001094 8/2564 2 กุมภาพันธ์  2564  16,000.00 บริหารสัญญา  เสนอราคาต่ำสุด 

               

                 

                 
 


