
แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อบต. 5,893.00     5,893.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 30/2561

ทะเบียน กฉ 7210 กำญจนบุรี 5,893.00                      5,893.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2561

ทะเบียน กค 528 กำญจนบุรี

ทะเบียน กมร 123 กำญจนบุรี

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อปพร. 2,436.00     2,436.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 31/2561

ทะเบียน บย 2100 กำญจนบุรี 2,436.00                      2,436.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2561

ทะเบียน ป 6338 กำญจนบุรี

ทะเบียน 83-0971 กำญจนบุรี

3 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงเคร่ืองตัดหญ้ำ 382.85        382.85        เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 32/2561

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 382.85                         382.85                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2561

4 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรศูนย์พัฒนำ 6,480.00     6,480.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยฝน  ขุนจันดี น.ส.สำยฝน  ขุนจันดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 36/2561

เด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ 7,220.00                      7,220.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2561

จ้ำนวน 18 คน  18 วัน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย

วันท่ี  1 กุมภำพันธ์ 2561 - 28 กุมภำพันธ์ 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 37/2561

เด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองย่ำงช้ำง 8,000.00                      8,000.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2561

จ้ำนวน 20 คน   20 วัน

6 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 1,435.00     1,435.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 38/2561

ส้ำนักปลัด  จ้ำนวน 1 เคร่ือง 1,435.00                      1,435.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2561

หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-57-0049

7 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 ชุด 22,000.00   22,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก. ไอคิว คอมพิวเตอร์ หจก. ไอคิว คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 33/2561

กองช่ำง 22,000.00                    22,000.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 6 กุมภำพันธ์ 2561

8 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร/อำหำรว่ำง 3,570.00     3,570.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.มำลีวรรณ หนองกุ่ม น.ส.มำลีวรรณ หนองกุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 41/2561

ประชุมสภำฯ  จ้ำนวน 42 คน 3,570.00                      3,570.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2561

9 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 2,920.00     2,920.00     เฉพำะเจำะจง นำยนเรศ  ละว้ำ นำยนเรศ  ละว้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 39/2561

หมำยเลขทะเบียน กค 528 กจ. 2,920.00                      2,920.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2561

10 จ้ำงเหมำซ่อมแซมกระจกอำคำร 1,900.00     1,900.00     เฉพำะเจำะจง นำยวิเชียร พิเครำะห์เหตุ นำยวิเชียร พิเครำะห์เหตุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 40/2561

ส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 บำน 1,900.00                      1,900.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2561



ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

11 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอน คสล. 300,000.00 300,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.พิพัฒกำญจน์ คอนสตรัคช่ัน จก. บ.พิพัฒกำญจน์ คอนสตรัคช่ัน จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 9/2561

(เส้นรอบบึงอีหมัน) ม.2 บ้ำนหนองย่ำงช้ำง 299,000.00                  299,000.00                  ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2561

ต้ำบลบ่อพลอย

12 โครงกำรขุดสระน้้ำ 300,000.00 300,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.พิพัฒกำญจน์ คอนสตรัคช่ัน จก. บ.พิพัฒกำญจน์ คอนสตรัคช่ัน จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 10/2561

 (กลุ่มบ้ำนนำยสมศักด์ิ  ปลำบู่ทอง) 299,000.00                  299,000.00                  ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2561

 หมู่ท่ี 12  บ้ำนสระตำโล  ต้ำบลบ่อพลอย

13 จัดซ้ือเลสน์กล้อง canon 1 ตัว 8,190.00     8,190.00     เฉพำะเจำะจง นำยอมร  ปิยะภิญโญ นำยอมร  ปิยะภิญโญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 34/2561

กระเป๋ำใส่กล้อง 1 ใบ 8,190.00                      8,190.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2561

14 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 1 เคร่ือง 16,800.00   16,800.00   เฉพำะเจำะจง หจก.ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์เซอร์วิส หจก.ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 42/2561

เดือนมีนำคม - กันยำยน 2561 16,800.00                    16,800.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2561

(นำงสำววรำงคณำ  บัวซ้อน)

เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน อบต.บ่อพลอย


