
แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อบต. 9,175.50     9,175.50     เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 24/2561

ทะเบียน กฉ 7210 กำญจนบุรี 9,175.50                       9,175.50                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 3 มกรำคม 2561

ทะเบียน กค 528 กำญจนบุรี

ทะเบียน กมร 123 กำญจนบุรี

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อปพร. 5,010.00     5,010.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 25/2561

ทะเบียน บย 2100 กำญจนบุรี 5,010.00                       5,010.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 3 มกรำคม 2561

ทะเบียน ป 6338 กำญจนบุรี

ทะเบียน 83-0971 กำญจนบุรี

3 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงเคร่ืองตัดหญ้ำ 635'.50 635'.50 เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 27/2561

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 635'.50 635'.50 ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 3 มกรำคม 2561

4 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรศูนย์พัฒนำ 7,600.00     7,600.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยฝน  ขุนจันดี น.ส.สำยฝน  ขุนจันดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 26/2561

เด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ 7,220.00                       7,220.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 3 มกรำคม 2561

จ้ำนวน 19 คน  20 วัน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย

วันท่ี  3 มกรำคม 2561 - 31 มกรำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

5 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรศูนย์พัฒนำ 8,000.00     8,000.00     เฉพำะเจำะจง นำงมะปรำงค์  กล้ำสืบกำร นำงมะปรำงค์  กล้ำสืบกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 27/2561

เด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองย่ำงช้ำง 8,000.00                       8,000.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 3 มกรำคม 2561

จ้ำนวน 20 คน   20 วัน

6 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถ อบต.บ่อพลอย 4,091.68     4,091.68     เฉพำะเจำะจง บ.อีซูซุ สหภัณฑ์ออโต้เซลส์ จก. บ.อีซูซุ สหภัณฑ์ออโต้เซลส์ จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 30/2561

หมำยเลขทะเบียน กฉ 7210 กจ. 4,091.68                       4,091.68                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 8 ธันวำคม 2560

หมำยเลขครุภัณฑ์ 002–54-0002

7 จัดซ้ือถังขยะ ขนำด 240 ลิตร 6,400.00     6,400.00     เฉพำะเจำะจง นำงสุกัลยำ  ฟักเป่ียม นำงสุกัลยำ  ฟักเป่ียม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 26/2561

จ้ำนวน 4 ถัง 6,400.00                       6,400.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 9 มกรำคม 2561

8 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 600.00        600.00        เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ  เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ  เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 28/2561

โครงกำรรักษ์โลกฯ  ขนำด 1x2 ม. 600.00                          600.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 12 มกรำคม 2561

จ้ำนวน 2 ป้ำย

9 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3,000.00     3,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล  ศิริวัฒน์ นำยณัฐพล  ศิริวัฒน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 29/2561

จ้ำนวน 1 เคร่ือง 3,000.00                       3,000.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 12 มกรำคม 2561

หมำยเลขครุภัณฑ์ 417–49–0002  

10 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 450.00        450.00        เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ  เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ  เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 31/2561

ประชำสัมพันธ์งำนพระนเรศวรมหำรำช 450.00                          450.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 12 มกรำคม 2561

ขนำด 1.20x2.40 ม. จ้ำนวน 1 ป้ำย



ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

11 จ้ำงเหมำท้ำพำนพุ่มดอกไม้ 1 พำน 500.00        500.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.นฤมล  สิทธิสร น.ส.นฤมล  สิทธิสร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 32/2561

เพ่ือประกอบพิธีถวำยรำชสักกำระ 500.00                          500.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 12 ธันวำคม 2561

วันพ่อขุนรำมค้ำแหงมหำรำช  

12 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 16 ป้ำย 5,940.00     5,940.00     เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 19/2561

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำน 5,940.00                       5,940.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 21 ธันวำคม 2560

ยำเสพติดหมู่บ้ำนในต้ำบลบ่อพลอย 

13 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3,800.00     3,800.00     เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล  ศิริวัฒน์ นำยณัฐพล  ศิริวัฒน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 28/2561

KYOCERA จ้ำนวน 1 กล่อง 3,800.00                       3,800.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 19 มกรำคม 2561

14 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ อบต.บ่อพลอย 8,526.83     8,526.83     เฉพำะเจำะจง บ.อีซูซุ สหภัณฑ์ออโต้เซลส์ จก. บ.อีซูซุ สหภัณฑ์ออโต้เซลส์ จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 33/2561

หมำยเลขทะเบียน บย 2100 กจ. 8,526.83                       8,526.83                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 25 มกรำคม 2561

หมำยเลขครุภัณฑ์ 002–56-0003

15 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรสี A1 1,550.00     1,550.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์เซอร์วิส หจก.ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 34/2561

พร้อมใส่กรอบ จ้ำนวน 1 ชุด 1,550.00                       1,550.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 26 มกรำคม 2561

แผนผังก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ



ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

16 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,156.50     3,156.50     เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  ปลำบู่ทอง นำยปรีชำ  ปลำบู่ทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 35/2561

อบต.บ่อพลอย  จ้ำนวน 3 เคร่ือง 3,156.50                       3,156.50                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 26 มกรำคม 2561

หมำยเลขครุภัณฑ์ 420-56-0019

หมำยเลขครุภัณฑ์ 420-56-0020

หมำยเลขครุภัณฑ์ 420-50-0011

17 จัดซ้ือ SD Crad Kingtons 32 GB 690.00        690.00        เฉพำะเจำะจง บ. ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก.  บ. ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก.  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 29/2561

ส้ำหรับกล้องดิจิตอล จ้ำนวน 1 อัน 690.00                          690.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 29 มกรำคม 2561

(นำงสำววรำงคณำ  บัวซ้อน)

เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน อบต.บ่อพลอย


