
 
แบบ สขร. 1 

                                          หน้า 1/2 
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ล าดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)   

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(ส านักปลัด) 

3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซล์แอนด์
เซอร์วิส 

หจก.ธงชัยโอเอเซล์
แอนด์เซอร์วิส 
3,360.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 49/2563 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองการศึกษา) 

2,790.00 2,790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซล์แอนด์
เซอร์วิส 

หจก.ธงชัยโอเอเซล์
แอนด์เซอร์วิส 
2,790.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 53/2563 
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองการศึกษา) 

2,370.00 2,370.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์
เซอร์วิส 

หจก.ปาเมธอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส 
2,370.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 54/2563 
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 

4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองชา่ง) 
 

5,803.00 5,803.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย
5,803.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 55/2563 
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 

5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์(น้ ายาพน่ยุ่ง) 

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็น เค เมเปิ้ล ซัพพลาย เอ็นเค เมเปิ้ล ซัพพลาย
84,000.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 56/2563 
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 

6 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ไอทีรูมคอมพิวเตอร์ ไอทีรูมคอมพิวเตอร์
800.00บาท 

เสนอราคา 
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขที่  31/2563 
ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2563 
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ล าดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง
(บาท)   

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
(กองช่าง) 

2,835.00 2,835.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ทีเคแอร์ 
 

ห.จ.ก.ทีเคแอร์ 
2,835.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 32/2563 
ลงวันที่ 15  มิถุนายน  2563 

8 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
(ส านักปลัด) 

17,118.00 17,118.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ทีเคแอร์ 
 

ห.จ.ก.ทีเคแอร์ 
17,118.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 33/2563 
ลงวันที่ 15  มิถุนายน  2563 

9 เช่าพื้นที่เวบ็ไซต(์จัดท าเว็บไซค์)
อบต.บุโพธิ ์

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทม์สมีเดียเว็บไซน ์ บจก.ไทม์สมีเดียเว็บ
ไซน์ 4,900.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2563 
ลงวันที่ 18  มิถุนายน 2563 

10 จัดซื้อวัสดุส านักงาน(กองสวสัดกิาร 1,270.00 1,270.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์
เซอร์วิส 

หจก.ปาเมธอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส 
1,270.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 57/2563 
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

11 จัดซื้อวัสดุส านักงาน(กองสวสัดกิาร 1,904.00 1,904.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์
เซอร์วิส 

หจก.ปาเมธอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส 
1,904.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 58/2563 
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

12 จัดซื้อวัสดุการเกษตร(ส านักปลดั) 3,020.00 3,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย เสนอราคา
ต่ าสุด 

บันทึกตกลงซื้อเลขที่59/2563 
ลงวันที่ 23  มิถุนายน 2563 

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

5,240.00 5,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซล์แอนด์
เซอร์วิส 

หจก.ธงชัยโอเอเซล์
แอนด์เซอร์วิส 
5,240.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 60/2563 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 


