
 
แบบ สขร. 1 

                                          หน้า 1/2 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 

ล าดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)   

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานดา้นจดัเก็บรายได้ 

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิณัฐพงษ์  สุขนา นายศิณัฐพงษ์  สุขนา 
54,000.00 บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2563 
ลงวันที่  1  เมษายน  2563 

2 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน 
ศพด.อบต.บุโพธิ ์

67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเอ็มอร  ชูรัมย์ นางเอ็มอร  ซูรัมย์ เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจา้งเลขที่ 7/2563 
ลงวันที่  3  เมษายน  2563 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร(์ส านัก
ปลัด) 

4,740.00 4,740.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์
แอนด์เซอร์วิส 

ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์แอนด์
เซอร์วิส 4,740.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 
ลงวันที ่ 8  เมษายน 2563 

4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(กองสวัสดิการ) 

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์
แอนด์เซอร์วิส 

ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์แอนด์
เซอร์วิส 650.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2563 
ลงวันที ่ 8  เมษายน  2563 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองการศึกษา) 

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ธงชัยโอเอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส 

ห.จ.ก.ธงชัยโอเอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส 
1,440.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2563 
ลงวันที ่8  เมษายน  2563 

6 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่ง-ดีไซน ์ ร้านเก่ง-ดีไซน ์
4,000.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2563 
ลงวันที ่ 8 เมษายน 2563 

7 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่ง-ดีไซน ์ ร้านเก่ง-ดีไซน ์
4,000.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2563 
ลงวันที ่ 10 เมษายน 2563 

8 จัดซื้อวัคซีนพิษสนุัขบ้า 30,240.00 30,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเจริญการค้า ร้าน รุ่งเจริญการค้า 
30,240.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2563 
ลงวันที ่ 14 เมษายน 2563 
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 

ล าดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)   

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

9 จัดซื้อวัสดุส านักงาน(ส านักปลัด) 
 

6,102.00 6,102.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์
แอนด์เซอร์วิส 

ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์แอนด์
เซอร์วิส 6,102.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2563 
ลงวันที ่ 14 เมษายน 2563 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ 
(ส านักปลัด) 

10,560.00 10,560.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์
แอนด์เซอร์วิส 

ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์แอนด์
เซอร์วิส 10,560.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2563 
ลงวันที ่ 14 เมษายน 2563 

11 จ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่1 
(สายอุทิศ) 

96,500.00 96,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กลันทาพาณชิย ์ หจก.กลันทาพาณชิย ์
96,500.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจา้งเลขที่ 8/2563 
ลงวันที่  14  เมษายน  2563 

12 จ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่1 
(สายมีเงนิ) 

113,000.00 113,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กลันทาพาณชิย ์ หจก.กลันทาพาณชิย ์
113,000.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจา้งเลขที่ 9/2563 
ลงวันที่  14  เมษายน  2563 

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์
แอนด์เซอร์วิส 

ห.จ.ก.ปาเมธ เซลส์แอนด์
เซอร์วิส 1,780.00บาท 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2563 
ลงวันที ่ 24 เมษายน 2563 

14 จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการเพิม่
พื้นที่สีเขียว 

345.00 345.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่ง-ดีไซน ์ ร้านเก่ง-ดีโซน ์ เสนอราคา
ต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2563 
ลงวันที่ 28  เมษายน  2563 


