
แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อบต. 5,751.00     5,751.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 45/2561

ทะเบียน กฉ 7210 กำญจนบุรี 5,751.00                      5,751.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 เมษำยน 2561

ทะเบียน กค 528 กำญจนบุรี

ทะเบียน กมร 123 กำญจนบุรี

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อปพร. 4,995.00     4,995.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 46/2561

ทะเบียน บย 2100 กำญจนบุรี 4,995.00                      4,995.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 เมษำยน 2561

ทะเบียน ป 6338 กำญจนบุรี

ทะเบียน 83-0971 กำญจนบุรี

3 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงเคร่ืองตัดหญ้ำ , 181.00        181.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 47/2561

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 181.00                         181.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 เมษำยน 2561

4 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค - บริโภค 60,000.00   60,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงผ่องพรรณ์  แก้วบัวดี นำงผ่องพรรณ์  แก้วบัวดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 44/2561

จ้ำนวน 4 รำยกำร 60,000.00                    60,000.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 เมษำยน 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย

วันท่ี  2 เมษำยน 2561 - 30 เมษำยน 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

5 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันและ 3,250.00     3,250.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.มำลีวรรณ  หนองกุ่ม น.ส.มำลีวรรณ  หนองกุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 53/2561

อำหำรว่ำง  จ้ำนวน 25 คน 3,250.00                      3,250.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 เมษำยน 2561

ระยะเวลำ 2 วัน ในกิจกรรมเพ่ือน

สูงวัยช่วยเพ่ือนติดเตียง 

6 จ้ำงเหมำบุคคลเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 42,000.00   42,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  เช้ือทอง นำยทศพร  เช้ือทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 7/61

อบต.บ่อลอย  จ้ำนวน 1 คน 42,000.00                    42,000.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 เมษำยน 2561

เดือน  เม.ย. - ก.ย. 2561

จ้ำนวน 6 เดือนๆ ละ 7,000.- บำท

7 จ้ำงเหมำบุคคลประจ้ำรถบรรทุกน้้ำ 42,000.00   42,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยศรีสง่ำ  หนองกุ่ม นำยศรีสง่ำ  หนองกุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 8/61

 อบต.บ่อพลอย  จ้ำนวน 1 คน 42,000.00                    42,000.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 เมษำยน 2561

เดือน  เม.ย. - ก.ย. 2561

จ้ำนวน 6 เดือนๆ ละ 7,000.- บำท

8 จ้ำงเหมำบุคคลท้ำควำมสะอำด 42,000.00   42,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงณัฐธยำน์  ขุนศรีจตุรงค์ นำงณัฐธยำน์  ขุนศรีจตุรงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 9/61

ส้ำนักงำน อบต.บ่อพลอย จ้ำนวน 1 คน 42,000.00                    42,000.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 เมษำยน 2561

เดือน  เม.ย. - ก.ย. 2561

จ้ำนวน 6 เดือนๆ ละ 7,000.- บำท



ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

9 จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือมำปฏิบัติหน้ำท่ี 54,000.00   54,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุภำวดี สุคนธมณี นำงสำวสุภำวดี สุคนธมณี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 11/61

เป็นครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนำ 54,000.00                    54,000.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 เมษำยน 2561

เด็กเล็กบ้ำนหนองย่ำงช้ำง

เดือน  เม.ย. - ก.ย. 2561

จ้ำนวน 6 เดือนๆ ละ 9,000.- บำท

10 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถบรรทุกน้้ำ 42,000.00   42,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ  นุ่มน้อย นำยสุริยำ  นุ่มน้อย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 10/61

อบต.บ่อพลอย จ้ำนวน 1 คน 42,000.00                    42,000.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 เมษำยน 2561

เดือน  เม.ย. - ก.ย. 2561

จ้ำนวน 6 เดือนๆ ละ 7,000.- บำท

11 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ กองคลัง 1,335.00     1,335.00     เฉพำะเจำะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018จ้ำกัด บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 55/2561

หมำยเลข 416-60-0084 1,335.00                      1,335.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 5 เมษำยน 2561

จ้ำนวน 1 เคร่ือง

12 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล จ้ำนวน 1 ป้ำย 300.00        300.00        เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ  เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ  เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 56/2561

ขนำด 1.00 x 2.00 เมตร 300.00                         300.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 5 เมษำยน 2561

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 



ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

13 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 1,350.00     1,350.00     เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 57/2561

ขนำด 1.00 x 2.50 เมตร 2 ป้ำย 1,350.00                      1,350.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 5 เมษำยน 2561

ขนำด 0.75 x 4.00 เมตร 1 ป้ำย

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ปี 2561  

14 จัดซ้ือของรำงวัลและกรอบรูปพร้อมใบ 10,080.00   10,080.00   เฉพำะเจำะจง บ.เจริญพำณิชย์ค้ำส่ง จก. บ.เจริญพำณิชย์ค้ำส่ง จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 48/2561

ประกำศ  จ้ำนวน 24 ชุด  10,080.00                    10,080.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 5 เมษำยน 2561

ตำมโครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์

และวันผู้สูงอำยุ ประจ้ำปี 2561  

15 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ    3,345.00     3,345.00     เฉพำะเจำะจง บ.เจริญพำณิชย์ค้ำส่ง จก. บ.เจริญพำณิชย์ค้ำส่ง จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 49/2561

จ้ำนวน 6 รำยกำร  โครงกำรสืบสำน 3,345.00                      3,345.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 5 เมษำยน 2561

ประเพณีสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุ 

ประจ้ำปี 2561

16 จ้ำงเหมำเช่ำเต็นท์ จ้ำนวน 2 หลัง 2,600.00     2,600.00     เฉพำะเจำะจง นำยน้้ำหวำน  ละว้ำ  นำยน้้ำหวำน  ละว้ำ  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 58/2561

ระยะเวลำ 7 วัน  โครงกำรป้องกัน 2,600.00                      2,600.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 9 เมษำยน 2561

และลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล

สงกรำนต์ ปี 2561  



ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

17 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน , 90,000.00   90,000.00   เฉพำะเจำะจง น.ส.มำลีวรรณ  หนองกุ่ม น.ส.มำลีวรรณ  หนองกุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 59/2561

อำหำรว่ำง-เคร่ืองด่ืม จ้ำนวน 450 คน  90,000.00                    90,000.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 9 เมษำยน 2561

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ

 “ชีวิตสดใส ผู้สูงวัย สุขสันต์” ปี 2561 

18 จ้ำงเหมำตกแต่งและจัดเตรียมสถำนท่ี 8,000.00     8,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยสำมำรถ  คงอำจหำญ นำยสำมำรถ  คงอำจหำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 60/2561

โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์และ 8,000.00                      8,000.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 9 เมษำยน 2561

วันผู้สูงอำยุ ประจ้ำปี 2561 

19 จ้ำงเหมำเช่ำเต็นท์ จ้ำนวน  20 หลัง  12,000.00   12,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยประสำร  เมืองอินทร์ นำยประสำร  เมืองอินทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 61/2561

ระยะเวลำ 1 วัน  12,000.00                    12,000.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 9 เมษำยน 2561

โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์และ

วันผู้สูงอำยุ ประจ้ำปี 2561 

20 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองเสียงส้ำหรับจัดงำน 3,500.00     3,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยโพธ์ิ  ส้ำเภำทอง นำยโพธ์ิ  ส้ำเภำทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 62/2561

จ้ำนวน 1 วัน  3,500.00                      3,500.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 9 เมษำยน 2561

โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์และ

วันผู้สูงอำยุ ประจ้ำปี 2561 

21 จัดจ้ำงประกอบอำหำร จ้ำนวน 7 วัน  12,540.00   12,540.00   เฉพำะเจำะจง น.ส.นภำพร  เซ่ียงค้ิว น.ส.นภำพร  เซ่ียงค้ิว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 63/2561

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง 12,540.00                    12,540.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 10 เมษำยน 2561

ถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ปี 2561  



ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

22 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม  จ้ำนวน 3 รำยกำร 2,210.00     2,210.00     เฉพำะเจำะจง นำงรุจิรำ  คงทอง นำงรุจิรำ  คงทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 50/2561

โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์และ 2,210.00                      2,210.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 10 เมษำยน 2561

วันผู้สูงอำยุ ประจ้ำปี 2561 

23 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม  จ้ำนวน 4 รำยกำร 1,850.00     1,850.00     เฉพำะเจำะจง นำงรุจิรำ  คงทอง นำงรุจิรำ  คงทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 51/2561

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง 1,850.00                      1,850.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 10 เมษำยน 2561

ถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ปี 2561  

24 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ สน.ปลัด 1,525.00     1,525.00     เฉพำะเจำะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018จ้ำกัด บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 65/2561

หมำยเลข 416-59-0058 1,525.00                      1,525.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 25 เมษำยน 2561

จ้ำนวน 1 เคร่ือง

25 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน , 3,655.00     3,655.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.มำลีวรรณ  หนองกุ่ม น.ส.มำลีวรรณ  หนองกุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 5662561

อำหำรว่ำง-เคร่ืองด่ืม จ้ำนวน 43 คน  3,655.00                      3,655.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 27 เมษำยน 2561

(นำงสำววรำงคณำ  บัวซ้อน)

เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน อบต.บ่อพลอย







บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 11/61

บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 10/61








