
แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อบต. 8,289.00      8,289.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 35/2561

ทะเบียน กฉ 7210 กำญจนบุรี 8,289.00                      8,289.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 มีนำคม 2561

ทะเบียน กค 528 กำญจนบุรี

ทะเบียน กมร 123 กำญจนบุรี

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อปพร. 4,041.00      4,041.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 36/2561

ทะเบียน บย 2100 กำญจนบุรี 4,041.00                      4,041.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 มีนำคม 2561

ทะเบียน ป 6338 กำญจนบุรี

ทะเบียน 83-0971 กำญจนบุรี

3 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงเคร่ืองตัดหญ้ำ , 18,017.50    18,017.50    เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 37/2561

เคร่ืองพ่นหมอกควัน (รอบท่ี 2) 18,017.50                    18,017.50                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 มีนำคม 2561

4 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรศูนย์พัฒนำ 6,120.00      6,120.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยฝน  ขุนจันดี น.ส.สำยฝน  ขุนจันดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 43/2561

เด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ 6,120.00                      6,120.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 มีนำคม 2561

จ้ำนวน 17 คน  18 วัน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย

วันท่ี  2 มีนำคม 2561 - 30 มีนำคม 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 8,400.00      8,400.00      เฉพำะเจำะจง นำงมะปรำงค์  กล้ำสืบกำร นำงมะปรำงค์  กล้ำสืบกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 44/2561

เด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองย่ำงช้ำง 8,400.00                      8,400.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 มีนำคม 2561

จ้ำนวน 20 คน   21 วัน

6 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน 49,000.00    49,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยนพดล  ทองนุ่ม นำยนพดล  ทองนุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 6/61

ต้ำแหน่ง คนงำน ส้ำนักปลัด 49,000.00                    49,000.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 มีนำคม 2561

จ้ำนวน 7 เดือน (มี.ค. - ต.ค.)

7 จ้ำงเหมำฉีดพ่นหมอกควัน รอบ2 7,200.00      7,200.00      เฉพำะเจำะจง นำยสุนทร  พิมแสง นำยสุนทร  พิมแสง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 45/2561

ประจ้ำเดือน มีนำคม 2561 7,200.00                      7,200.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 6 มีนำคม 2561

จ้ำนวน 12 หมู่ ต้ำบลบ่อพลอย

8 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล จ้ำนวน 1 ป้ำย 550.00         550.00         เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 47/2561

ขนำด 2.50 x 1.50 เมตร 550.00                         550.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 6 มีนำคม 2561

โครงกำรอบรม-ศึกษำดูงำนพัฒนำ

คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ปี 2561

9 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน/ 41,400.00    41,400.00    เฉพำะเจำะจง น.ส.มำลีวรรณ  หนองกุ่ม น.ส.มำลีวรรณ  หนองกุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 48/2561

อำหำรว่ำง จ้ำนวน 90 คน 41,400.00                    41,400.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 6 มีนำคม 2561

โครงกำรอบรม-ศึกษำดูงำนพัฒนำ

คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ปี 2561



ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

10 จ้ำงเหมำเปล่ียนวงล้อเก้ำอ้ี 750.00         750.00         เฉพำะเจำะจง นำยพิธิวัต  เหมือนสด นำยพิธิวัต  เหมือนสด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 46/2561

จ้ำนวน 1 ตัว เลข 401-50-0250 750.00                         750.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 9 มีนำคม 2561

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้ำนักปลัด 790.00         790.00         เฉพำะเจำะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จก. บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 38/2561

จ้ำนวน 1 รำยกำร 790.00                         790.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 9 มีนำคม 2561

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 4,690.00      4,690.00      เฉพำะเจำะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จก. บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 39/2561

จ้ำนวน 3 รำยกำร 4,690.00                      4,690.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 9 มีนำคม 2561

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง 1,570.00      1,570.00      เฉพำะเจำะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จก. บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 40/2561

จ้ำนวน 3 รำยกำร 1,570.00                      1,570.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 9 มีนำคม 2561

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอน คสล. 300,000.00  300,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยศุภสิทธ์ิ  นิลบุญเรือง นำยศุภสิทธ์ิ  นิลบุญเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 11/2561

(เส้นบ้ำนท่ำว้ำ - เช่ือมต่อนำพะยำ) 299,000.00                  299,000.00                  ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 12 มีนำคม 2561

 ม.3 บ้ำนท่ำว้ำ ต้ำบลบ่อพลอย

15 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุพืช จ้ำนวน 9 ชุด 9,000.00      9,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงผ่องพรรณ์ แก้วบัวดี นำงผ่องพรรณ์ แก้วบัวดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 41/2561

โครงกำรอบรม-ศึกษำดูงำนพัฒนำ 9,000.00                      9,000.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 13 มีนำคม 2561

คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ปี 2561

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้ำนักปลัด 19,400.00    19,400.00    เฉพำะเจำะจง นำยชูชำติ  จีนสุกแสง นำยชูชำติ  จีนสุกแสง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 42/2561

ตลับหมึก  จ้ำนวน 4 รำยกำร 19,400.00                    19,400.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 14 มีนำคม 2561



ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

17 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,335.00      1,335.00      เฉพำะเจำะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จก. บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 49/2561

หมำยเลข 416-50-0041 1,335.00                      1,335.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 14 มีนำคม 2561

18 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่ำง 12,000.00    12,000.00    เฉพำะเจำะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จก. บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 43/2561

(เคร่ืองพิมพ์ OKI จ้ำนวน 1 เคร่ือง 12,000.00                    12,000.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 15 มีนำคม 2561

19 จ้ำงเหมำท้ำพำนพุ่มดอกไม้สด 600.00         600.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.นฤมล  สิทธิสร น.ส.นฤมล  สิทธิสร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 51/2561

วันท้องถ่ินไทย จ้ำนวน 1 พำน 600.00                         600.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 16 มีนำคม 2561

20 โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหอถัง 300,000.00  300,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.โกวิทย์  ถังเหล็ก หจก.โกวิทย์  ถังเหล็ก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 12/2561

เหล็ก (บ้ำนนำยคนึง สืบอินทร์) 300,000.00                  300,000.00                  ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 19 มีนำคม 2561

 ม.9 บ้ำนเขำเขียว ต้ำบลบ่อพลอย

21 จ้ำงเหมำเช่ำพ้ืนท่ีและจดโดเมนเว็บไซต์ 3,000.00      3,000.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.สุธำทิพย์  กำระเกตุ น.ส.สุธำทิพย์  กำระเกตุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 52/2561

อบต.บ่อพลอย ระยะเวลำ 1 ปี 3,000.00                      3,000.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 30 มีนำคม 2561

(นำงสำววรำงคณำ  บัวซ้อน)

เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน อบต.บ่อพลอย


