
ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน  2565 

1. หนวยงาน : องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา 

2. เลขที่โครงการ : 65047087649 

3. ชื่อโครงการ : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายการชุดตรวจการตดิเช้ือไวรสัโคโรนา-19 เชิงคณุภาพ ชนิดตรวจหาแอนติเจน  จำนวน 200 ชุด สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบุงคลา  

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 14,000.00 บาท 

5. ราคากลาง : 14,000.00 บาท 

 

6. รายชื่อผูเสนอราคามีดังนี ้

เลขประจำตัวผูเสียภาษีอาการ รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3679900102052  พีเจซี เทรดดิ้ง 14,000.00 

      

      

 

7. ผูท่ีไดรับการคดัเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผูขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันท่ีทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ผูเสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อสั่งจาง ใบสั่งซื้อสั่งจาง 

1 3679900102052  พีเจซี เทรดดิ้ง 650414108518 22/2565 11 เมษายน 2565 14,000.00 เสร็จสิ้น เสนอราคาต่ำสุด 

                 

                 

                 

                 

 



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน   2565 

1. หนวยงาน : องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา 

2. เลขที่โครงการ : 65047211331 

3. ชื่อโครงการ : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพ่ือใชในงานกิจการประปา จำนวน 2 รายการ กองชาง องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 94,800.00 บาท 

5. ราคากลาง : 94,800.00 บาท 

 

6. รายชื่อผูเสนอราคามีดังนี ้

เลขประจำตัวผูเสียภาษีอาการ รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3670100055345 รานสุพัสสรณิ ี 94,800.00 

      

      

      

 

7. ผูท่ีไดรับการคดัเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผูขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันท่ีทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ผูเสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อสั่งจาง ใบสั่งซื้อสั่งจาง 

1 3670100055345 รานสุพัสสรณิ ี 650414179912 23/2565 19 เมษายน 2565  94,800.00 บริหารสัญญา เสนอราคาต่ำสุด 

              

                 

                 

                 

 



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน   2565 

1. หนวยงาน : องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา 

2. เลขที่โครงการ : 65047281374 

3. ช่ือโครงการ : ซื้อวัสดุ อุปกรณ สำหรับใชในโครงการฉีดวัคซนีปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา  

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 62,640.00 บาท 

5. ราคากลาง : 62,640.00 บาท 

 

6. รายชื่อผูเสนอราคามีดังนี ้

เลขประจำตัวผูเสียภาษีอาการ รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3679900083023  ภูพิพัฒนเทรดดิ้ง 62,640.00 

      

      

      

 

7. ผูท่ีไดรับการคดัเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผูขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันท่ีทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผูเสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อสั่งจาง ใบสั่งซื้อสั่งจาง 

1 3679900083023  ภูพิพัฒนเทรดดิ้ง 650414238568 24/2565 22 เมษายน 2565 62,640.00 บริหารสัญญา เสนอราคาต่ำสุด 

                

                 

                 

 



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน   2565 

1. หนวยงาน : องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา 

2. เลขที่โครงการ : 65047289511 

3. ช่ือโครงการ : ซื้อวัสดุกอสราง กองชาง องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 2,350.00 บาท 

5. ราคากลาง : 2,350.00 บาท 

 

6. รายชื่อผูเสนอราคามีดังนี ้

เลขประจำตัวผูเสียภาษีอาการ รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3670100099741 รานแกวบาง 2,350.00 

      

      

      

 

7. ผูท่ีไดรับการคดัเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผูขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันท่ีทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผูเสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อสั่งจาง ใบสั่งซื้อสั่งจาง 

1 3670100099741 รานแกวบาง 650414239649 25/2565 22 เมษายน 2565 2,350.00 บริหารสัญญา เสนอราคาต่ำสุด 

                

                 

                 

                 

 



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน   2565 

1. หนวยงาน : องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา 

2. เลขที่โครงการ : 65047050317 

3. ช่ือโครงการ : จางเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไมมีขยะสารพิษ ขยะโรงงาน เดือนเมษายน พ.ศ.2565จำนวน 1 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 3,500.00 บาท 

5. ราคากลาง : 3,500.00 บาท 

 

6. รายชื่อผูเสนอราคามีดังนี ้

เลขประจำตัวผูเสียภาษีอาการ รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

0673552000130 หางหุนสวนจำกัด  ณภัทรเพ่ือนเกษตร 3,500.00 

      

      

      

 

7. ผูท่ีไดรับการคดัเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผูขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันท่ีทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผูเสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อสั่งจาง ใบสั่งซื้อสั่งจาง 

1 0673552000130 หางหุนสวนจำกัด  ณภัทรเพ่ือนเกษตร 650414070064 27/2565 7 เมษายน 2565 3,500.00 บริหารสัญญา เสนอราคาต่ำสุด 

                

                 

                 

                 

 



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน   2565 

1. หนวยงาน : องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา 

2. เลขที่โครงการ : 65047088074 

3. ช่ือโครงการ : ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร กองชาง องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 40,000.00 บาท 

5. ราคากลาง : 40,000.00 บาท 

 

6. รายชื่อผูเสนอราคามีดังนี ้

เลขประจำตัวผูเสียภาษีอาการ รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

0673547000496 หางหุนสวนจำกัด เพาเวอรคอมพวิเตอรแอนดอิเลคทรอนิคส 40,000.00 

      

      

      

 

7. ผูท่ีไดรับการคดัเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผูขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันท่ีทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผูเสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อสั่งจาง ใบสั่งซื้อสั่งจาง 

1 0673547000496 หางหุนสวนจำกัด เพาเวอรคอมพวิเตอร 650402000211 2/2565 8 เมษายน 2565 40,000.00 เสร็จสิ้น เสนอราคาต่ำสุด 

   แอนดอิเลคทรอนิคส             

                 

                 

                 

 



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน   2565 

1. หนวยงาน : องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา 

2. เลขที่โครงการ : 65047083617 

3. ช่ือโครงการ : จางเหมาบริการเต็นท สำหรับในโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา  

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 7,000.00 บาท 

5. ราคากลาง : 7,000.00 บาท 

 

6. รายชื่อผูเสนอราคามีดังนี ้

เลขประจำตัวผูเสียภาษีอาการ รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3670101588118  ประเสริฐบริการ 2559 7,000.00 

      

      

      

 

7. ผูท่ีไดรับการคดัเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผูขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันท่ีทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผูเสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อสั่งจาง ใบสั่งซื้อสั่งจาง 

1 3670101588118  ประเสริฐบริการ 2559 650414079612 29/2565 8 เมษายน 2565 7,000.00 เสร็จสิ้น เสนอราคาต่ำสุด 

                

                 

                 

 



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน   2565 

1. หนวยงาน : องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา 

2. เลขที่โครงการ : 65047325699 

3. ช่ือโครงการ : จางเหมาจัดทำปายศูนยชวยเหลือประชาชน องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 2,500.00 บาท 

5. ราคากลาง : 2,500.00 บาท 

 

6. รายชื่อผูเสนอราคามีดังนี ้

เลขประจำตัวผูเสียภาษีอาการ รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3679800016472 รานเหรยีญฟากราฟฟคเฮาส 2,500.00 

      

      

      

 

7. ผูท่ีไดรับการคดัเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผูขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันท่ีทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผูเสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อสั่งจาง ใบสั่งซื้อสั่งจาง 

1 3679800016472 รานเหรยีญฟากราฟฟคเฮาส 650414282078 30/2565 26 เมษายน 2565 2,500.00 บริหารสัญญา เสนอราคาต่ำสุด 

                

                 

                 

                 

 



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน   2565 

1. หนวยงาน : องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา 

2. เลขที่โครงการ : 65047336556 

3. ช่ือโครงการ : จางเหมาปรับปรุงปายศูนยบริการคนพิการทั่วไป องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 700.00 บาท 

5. ราคากลาง : 700.00 บาท 

 

6. รายชื่อผูเสนอราคามีดังนี ้

เลขประจำตัวผูเสียภาษีอาการ รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

3679800016472 รานเหรยีญฟากราฟฟคเฮาส 700.00 

      

      

      

 

7. ผูท่ีไดรับการคดัเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผูขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันท่ีทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผูเสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อสั่งจาง ใบสั่งซื้อสั่งจาง 

1 3679800016472 รานเหรยีญฟากราฟฟคเฮาส 650414282774 31/2565 26 เมษายน 2565 700.00 สิ้นสุด เสนอราคาต่ำสุด 

                

         

                 

                 

 



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565 

1. หนวยงาน : องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา 

2. เลขที่โครงการ : 65047358641 

3. ช่ือโครงการ : จางเหมาพนักงานจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินตำบลบุงคลา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 คน วันละ 320 บาทตอคน  

 ระหวางวันที่ 1พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 รวม 58 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ : 18,560.00 บาท 

5. ราคากลาง : 18,560.00 บาท 

 

6. รายชื่อผูเสนอราคามีดังนี ้

เลขประจำตัวผูเสียภาษีอาการ รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

1640701181012 นางสาววรรณิษา  จงแจมฟา 18,560.00 

      

      

      

 

7. ผูท่ีไดรับการคดัเลือก 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ชื่อผูขาย 
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา/ วันท่ีทำสัญญา/ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 
ผูเสียภาษีอาการ ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อสั่งจาง ใบสั่งซื้อสั่งจาง 

1 1640701181012 นางสาววรรณิษา  จงแจมฟา 650414327657 32/2565 29 เมษายน 2565 18,560.00 บริหารสัญญา เสนอราคาต่ำสุด 

                

                 

                 

 


