
วงเงนิที่จะซื้อ วิธีการซื้อ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง หรือจะจาง ราคากลาง หรือจาง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สั่งซื้อ

1 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 14,000.00    14,000.00    เฉพาะ พีเจซี เทรดดิ้ง 14,000.00     พีเจซี เทรดดิ้ง 14,000.00       ผูเสนอ 22/2565

รายการชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เจาะจง ราคาต่ําสุด 11 เม.ย.65

เชิงคุณภาพ ชนิดตรวจหาแอนติเจน  

จํานวน 200 ชุด สํานักปลัด 

องคการบริหารสวนตําบลบุงคลา 

2 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 94,800.00    94,800.00    เฉพาะ รานสุพัสสริณี 94,800.00     รานสุพัสสริณี 94,800.00       ผูเสนอ 23/2565

เพ่ือใชในงานกิจการประปา จํานวน 2 รายการ เจาะจง ราคาต่ําสุด 19 เม.ย.65

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบุงคลา 

3 ซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับใชในโครงการ 62,640.00    62,640.00    เฉพาะ ภูพิพัฒนเทรดดิ้ง 62,640.00     ภูพิพัฒนเทรดดิ้ง 62,640.00       ผูเสนอ 24/2565

ฉีดวัคซีนปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา เจาะจง ราคาต่ําสุด 22 เม.ย.65

ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา ประจําปงบประมาณ 

 พ.ศ.2565 องคการบริหารสวนตําบลบุงคลา 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2564

องคการบริหารสวนตําบลบุงคลา อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่   3  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



วงเงนิที่จะซื้อ วิธีการซื้อ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง หรือจะจาง ราคากลาง หรือจาง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

4 ซื้อวัสดุกอสราง กองชาง องคการบริหาร 2,350.00      2,350.00      เฉพาะ รานแกวบาง 2,350.00       รานแกวบาง 2,350.00         ผูเสนอ 26/2565

สวนตําบลบุงคลา จํานวน 1 โครงการ เจาะจง ราคาต่ําสุด 22 เม.ย.65

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร

1 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร กองชาง 40,000.00    40,000.00    หางหุนสวนจํากัด 40,000.00     หางหุนสวนจํากัด 40,000.00       ผูเสนอ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลบุงคลา เพาเวอรคอมพิวเตอร เพาเวอรคอมพิวเตอร ราคาต่ําสุด 8 เม.ย.65

แอนดอิเลคทรอนิคส แอนดอิเลคทรอนิคส

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง



วงเงนิที่จะซื้อ วิธีการซื้อ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง หรือจะจาง ราคากลาง หรือจาง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สั่งจาง

1 จางเหมาบริการท่ีทิ้งขยะ 3,500.00      3,500.00      เฉพาะ หางหุนสวนจํากัด  3,500.00       หางหุนสวนจํากัด  3,500.00         ผูเสนอ 27/2564

เฉพาะภายในครัวเรือน ไมมีขยะสารพิษ เจาะจง ณภัทรเพ่ือนเกษตร ณภัทรเพ่ือนเกษตร ราคาต่ําสุด 7 เม.ย.65

ขยะโรงงาน เดือนเมษายน พ.ศ.2565

จํานวน 1 เท่ียว 

2 จางเหมาบริการเต็นท สําหรับในโครงการ 7,000.00      7,000.00      เฉพาะ ประเสริฐบริการ 7,000.00       ประเสริฐบริการ 7,000.00         ผูเสนอ 29/2564

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําป เจาะจง 2559 2559 ราคาต่ําสุด 8 เม.ย.65

งบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักปลัด 

องคการบริหารสวนตําบลบุงคลา 

3 จางเหมาจัดทําปายศูนยชวยเหลือประชาชน 2,500.00      2,500.00      เฉพาะ รานเหรียญฟา 2,500.00       รานเหรียญฟา 2,500.00         ผูเสนอ 30/2564

 องคการบริหารสวนตําบลบุงคลา เจาะจง กราฟฟคเฮาส กราฟฟคเฮาส ราคาต่ําสุด 26 เม.ย.65

4 จางเหมาปรับปรุงปายศูนยบริการคนพิการ 700.00        700.00        เฉพาะ รานเหรียญฟา 700.00         รานเหรียญฟา 700.00           ผูเสนอ 31/2564

ทั่วไป องคการบริหารสวนตําบลบุงคลา เจาะจง กราฟฟคเฮาส กราฟฟคเฮาส ราคาต่ําสุด 26 เม.ย.65

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



วงเงนิที่จะซื้อ วิธีการซื้อ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง หรือจะจาง ราคากลาง หรือจาง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

5 จางเหมาพนักงานจัดทําแผนท่ีภาษีและ 18,560.00    18,560.00    เฉพาะ นางสาววรรณิษา  18,560.00     นางสาววรรณิษา  18,560.00       ผูเสนอราคา 35/2564

ทะเบียนทรัพยสินตําบลบุงคลา ประจําปง เจาะจง จงแจมฟา จงแจมฟา ต่ําสุด 30 เม.ย.63

บประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 1 คน 

วันละ 320 บาทตอคน ระหวางวันที่ 

1พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 

พ.ศ.2565 รวม 58 วันทําการ 

ส.อ.

     (ศราวุธ       พาเหลี่ยม)

    เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง

Bungkla
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