
 
แบบ สขร. 1 

                                          หน้า 1/3 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 
 

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)   

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อต้นไม้ตามโครงการเพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียว 

7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วรพงศ์พันธ์ุไม้ ร้าน วรพงศ์พันธ์ุไม้
7,100.00 บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 41/2563 
ลงวันท่ี  5  พฤษภาคม  2563 

2 จัดซื้อปุ๋ยโครงการปลูกผักสวน
ครัวฯ 

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ เพ็ชรอินทร์ นายทองใบ เพ็ชรอินทร์
1,250.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 43/2563 
ลงวันท่ี  5  พฤษภาคม  2563 

3 จ้างเหมาจัดท าโรงเรือนโครงการ
ปลูกผักสวนครัว 

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประทุมมา  ดีต่อ นางประทุมมา  ดีต่อ 
6,000.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 26/2563 
ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 

4 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการปลูก
ผักสวนครัว 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ เพ็ชรอินทร์ นายทองใบ เพ็ชรอินทร์ 
1,000.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 27/2563 
ลงวันท่ี  5 พฤษภาคม  2563 

5 จัดซื้อวัสดุอื่นๆโครงการปลูกผัก
สวนครัว 

1,535.00 1,535.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย 
1,535.00บาท 

เสนอราคา 
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  44/2563 
ลงวันท่ี  8  พฤษภาคม  2563 

6 จ้างโครงการก่อสร้างระบบสูบ 
น้ าดิบ บ.หนองเจ้าหัว หมู่ท่ี4 

122,500.00 122,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัตร  โนนทราย นายภานุวัตร โนนทราย 
122,500.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2563 
ลงวันท่ี  8  พฤษภาคม  2563 

7 จ้างโครงการก่อสร้างระบบสูบ 
น้ าดิบ บ.ตูมหวาน หมู่ท่ี2 

134,500.00 134,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัตร  โนนทราย นายภานุวัตร โนนทราย 
134,500.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 11/2563 
ลงวันท่ี  8  พฤษภาคม  2563 

8 จ้างโครงการก่อสร้างระบบสูบ 
น้ าดิบ บ.บุผู้หญิง หมู่ท่ี3 

134,500.00 134,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจันที โสโลรัมย ์
 

นางจันที โสโลมรัมย์ 
134,500.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 12/2563 
ลงวันท่ี  14  พฤษภาคม  2563 
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
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วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)   

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

9 จ้างโครงการก่อสร้างระบบสูบ 
น้ าดิบ บ.ใหม่ไทยเจริญ หมู่ท่ี6 

134,500.00 134,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจันที โสโลรัมย์ 
 

นางจันที โสโลมรัมย์ 
134,500.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 13/2563 
ลงวันท่ี 14  พฤษภาคม  2563 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,740.00 4,740.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์
แอนด์เซอร์วิส 

หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์
เซอร์วิส4,740.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  45/2563 
ลงวันท่ี  19 พฤษภาคม  2563 

11 จัดซื้อวัสดุส านักงาน(กองคลัง) 7,855.00 7,855.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์
แอนด์เซอร์วิส 

หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์
เซอร์วิส 7,855.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 46/2563 
ลงวันท่ี 19  พฤษภาคม  2563 

12 ซื้อวัสดุส านักงาน(กองช่าง) 3,953.00 3953.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์
แอนด์เซอร์วิส 

หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์
เซอร์วิส 3,953.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 47/2563 
ลงวันท่ี 20  พฤษภาคม  2563 

13 จ้างโครงการก่อสร้างระบบสูบ 
น้ าดิบ บ.นาศรีนวล หมู่ท่ี7 

134,000.00 134,000.00 เฉพาะเจาะจง นายร่มพฤกษ์ ละมุล นายร่มพฤกษ์ ละมุล เสนอราคา 
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 14/2563 
ลงวันท่ี  20 พฤษภาคม 2563 

14 จ้างโครงการก่อสร้างระบบสูบ 
น้ าดิบ บ.หนองแวงงาม หมู่ท่ี8 

134,000.00 134,000.00 เฉพาะเจาะจง นายร่มพฤกษ์ ละมุล นายร่มพฤกษ์ ละมุล เสนอราคา 
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 15/2563 
ลงวันท่ี  20 พฤษภาคม 2563 

15 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางบร.ถ.128-0006 

9,073,000.00 9,046,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ภูทอง หจก.ส.ภูทอง 
6,700.000.00บาท 

เสนอราคา 
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 16/2563 
ลงวันท่ี  20 พฤษภาคม 2563 

16 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางบร.ถ.128-0005 

1,934,000.00 1,923,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ภูทอง หจก.ส.ภูทอง 
1,150.000.00บาท 

เสนอราคา 
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 17/2563 
ลงวันท่ี  21 พฤษภาคม 2563 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซล์
แอนด์เซอร์วิส 

หจก.ธงชัยโอเอเซล์แอนด์
เซอร์วิส 3,500.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

บันทึกตกลงซื้อเลขท่ี 48/2563 
ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)   

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

18 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
(กองการศึกษา) 

7,542.00 7,542.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ทีเคแอร์ 
 

ห.จ.ก.ทีเคแอร์ 
7,542.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 28/2563 
ลงวันท่ี 26  พฤษภาคม  2563 

19 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
(กองคลัง) 

3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ทีเคแอร์ 
 

ห.จ.ก.ทีเคแอร์ 
3,424.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 29/2563 
ลงวันท่ี 26  พฤษภาคม  2563 

20 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 3,633.19 3,633.19 เฉพาะเจาะจง บจก.บุรีรัมย์เอ็นพี
มอเตอร์ 
 

บจก.บุรีรัมย์เอ็นพี
มอเตอร์ 3,633.19บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี30/2563 
ลงวันท่ี 26  พฤษภาคม  2563 


