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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)   

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ส านักปลัด) 

16,900.00 16,900.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์
แอนด์เซอร์วิส 

ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์แอนด์
เซอร์วิส16,900.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 24/2563 
ลงวันท่ี  6 มีนาคม 2563 

2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน(ส านักปลัด) 10,798.00 10,798.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์
แอนด์เซอร์วิส 

ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์แอนด์
เซอร์วิส10,798.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 25/2563 
ลงวันท่ี  9 มีนาคม 2563 

3 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 8,937.18 8,937.18 เฉพาะเจาะจง บ.จ.ก.บุรีรัมย์ เอ็น พี
มอเตอร์ 

บ.จ.ก.บุรีรัมย์ เอ็น พี
มอเตอร์ 8,937.18บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 16/2563 
ลงวันท่ี 9  มีนาคม 2563 

4 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ท่ี 4 สายทาง บร.ถ.128-004 

  เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ภูทอง หจก.ส.ภูทอง 
496,000.00 บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 2/2563 
ลงวันท่ี 17  มีนาคม  2563 

5 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 807.00 807.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่ง-ดีไซน์ ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
807.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 17/2563 
ลงวันท่ี  19 มีนาคม 2563 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(ส านักปลัด) 

3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ธงชัยโอเอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส 

ห.จ.ก.ธงชัยโอเอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส 
3,840.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 27/2563 
ลงวันท่ี  19 มีนาคม 2563 

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) 
 

2,070.00 2,070.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์
แอนด์เซอร์วิส 

ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์แอนด์
เซอร์วิส 2,070.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 28/2563 
ลงวันท่ี  20 มีนาคม 2563 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) 2,280.00 2,280.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ธงชัยโอเอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส 

ห.จ.ก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
2,280.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 29/2563 
ลงวันท่ี  20 มีนาคม 2563 
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)   

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองสวัสดิการ) 

790.00 790.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์
แอนด์เซอร์วิส 

ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์แอนด์
เซอร์วิส 790.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 30/2563 
ลงวันท่ี  20 มีนาคม 2563 

10 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(ส านักปลัด) 

6,529.00 6,529.00 เฉพาะเจาะจง บ.จ.ก.ก้ าหมง
เคร่ืองครัว 

บ.จ.ก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว
6,529.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี26/2563 
ลงวันท่ี  26 มีนาคม 2563 

11 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น
(ส านักปลัด) 

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.บ้านสวนล ามาศ
ปิโตรเลียม 

ห.จ.ก.บ้านสวนล ามาศ
ปิโตรเลียม 4,000.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 27/2563 
ลงวันท่ี  27 มีนาคม 2563 

12 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายทางบร.ถ.128-029 

497,000.00 497,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอนกรีต หจก.บุรีรัมย์คอนกรีต 
497,000.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 3/2563 
ลงวันท่ี  27  มีนาคม  2563 

13 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก บ.บุผู้หญิง หมู่ท่ี 3 

62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กลันทาพาณิชย์ หจก.กลันทาพาณิชย์ เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 4/2563 
ลงวันท่ี  31  มีนาคม  2563 

14 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก บ.หนองตาบุญ 
 หมู่ท่ี 5 

199,500.00 199,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กลันทาพาณิชย์ หจก.กลันทาพาณิชย์ เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 5/2563 
ลงวันท่ี  31  มีนาคม  2563 

15 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ.หนองตาบุญ หมู่ท่ี 5 

248,500.00 248,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กลันทาพาณิชย์ หจก.กลันทาพาณิชย์ เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 6/2563 
ลงวันท่ี  31  มีนาคม  2563 


